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ДИ Бә 

ЕР Society 

Family 
Sub-Family.7 ЕЈ ат ик К 1 

Braneh:. SMEESE $TonRxu Iı. 

Language T-V. RİİSH AZEFBAlAN? 

Dialect 

Locality.A ад есһолј am, Cave durur... 
yə £ “A 

C ontents..B./kiç уда 5 
M ersos rr Фи едәк 

ет510П...//,Т, pketeyirep kic-re preaf:... 

15:07 VYaşət, A. әла. 

Published Byü a as. МЈ. ş 

Вики —Lekpziy әти ики 

10 0 2.72 

Accession Ҹо... / 274 ət. 

A ccession Date. Ле зовзЕ./, "Xə 
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8 1:1= 

Әәә 
| 

(Се (ЛА 

Дәр də 

İEToTol “əəə AİSul yerl is, uzi, Mus 

Дәб, au ox laz, zə əə 

Ölə Gen və əl) azı əbə 

— əə, yə 

әзааә dz, MAİ 

Са N = 5 ә Nə — 

Ы Ы  ӦСӰдҝә, ÖN 

/ӰХПӰ) 

МӘӘИ- 

4 
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ev 

MY 

iyo 

ик 

NY 

ии 

VVYo 

ÇA. 

IV”. 

Vey 

АЛ 

(2. 

zy 

“м 

Ило 

АЛ 

*Х 

Об DAS Me 

= as 

1007: 607 Basi, 

255 
1... ә 

5. , 

o üşlağə си kən 

dö AR TAz Әзә- 

İİ. vil 3. Glyzb 

26555 = ral 

50. üə 

3-ci əyə 

əəə Vu 

2:0 ə 

ааа. r 

10 x əə ә”) 

150. дәк 

Кемал. Ҹә 

илдк дл sv” 

məə АИ 42 

с ини СУ, 

ад 

1 

AA 

y 

ик 

YAY 

Tay 
AY 
kif 
o.) 

oo, 

Uy 
vu 
ит 
ик 
ит 
AIY 
ATT 
AYY 
“r 

. 

д 0. “x. "Ак ә ии 

mur 
. 2025 

. ӧд bis: 

(əl gs ҜӰ 

.- (Ӧ2Ј2 əsi 



2. 19 (28 дә ак (21, сә | 

Ын, әз smil İg əli adi, 

odu ә Гб Һәә) işə 

ə... — 

ИЛ аз әса 

ə üz 
5-— 

" yün АЛИ 
“7 



Аздәл Ss 

–- 2 

ӧдә бә вм de, üzə əəT isə sə, ва әда 

Һи, ə ak səl (əsə sələ izə ЛЛ səlıı 

ölə ил ЗА сәф al, yə 04 Siss,$ səy 422 64 дӧзә 

ӧӦл0, Ел иб ДЕ, də şə) ə. 346, ək сә 

49) Riz Şər зә 46132 Ələt 23) e.ə ад вәә döz 

4,. У səyə ələl ol әд) 622 234 1) oməy әд9 

вд/ 25, sə әәә мә as t ӧмә Aç әд .. ALA 64 

ӧд дәв ləyə ә ön 2 2? Göz, вдә aşı 

СС вә,ҝ̆ ал, вә ə gələr əəə дә дә abı. 
Əsalar 

ома удда ә ид =дӘ озәј Ан a səsə diy ıl 

əə döyə ərə ir səli dəə əz =Ә гә Дәвә o $ = 1402) 

гам Ələ səsi əl oğ azə yabymlə nəə 2 о ди 

səl os ал әд нә Həsir әдиб sə,Ş ak sus 

Ја S əyal əməl osa yyə уди Лә онә, бә əsə ali 

Оз Бб, Dəri ey ə əəə ə əzə MU, 12 2əəə 



ә 



Ы Гә 

və (4 

ӧз ә бз Ат 64) "Şuşa ələ ələ sələ 

aş səl əəə əl ələ (əəə gəl o: блә səli ə şə 

ə ə Ел әд ав m 
alə) € Вон фә 5, ал әли за дәдә 

бәј 1 ron. 202 ələ dal oda si, (6592 

Eu, aq əs səy assi ərdə, Siz salla Мә dölə gö 

КГ ЈИ sözə ә SAA Gə 

Әз all Çarə Hələ ӧз тә yyə səsi sə әл al әри 

ӧдә ә ә 

= әлә ək SUL sa, 4952 ДА, 0326 629 Дә 5 дә alı, 3A 

= -——... EL ҜӘ идә —.—.. дәд dl ət 

s.ə. sədə Gəmi Gələ (631. səyə sesi 200, 989 ә 

С̧әлә Gölükə İİ вәд әз Ӧз əyə сәфи ан sələ sax 
әәә фәна Lə A ə Јод 

әдәб ад ST gəm səl де Gör ə... 

ив darə, yaŞ pə q ə oil бә doə səl hədə zmələ ik 
әәә Лә üə 6 вә ә. bəs ән дад ыы ҹә 

Üliyl daşa Дәлмә иб Дәли аба 

Бәјә ә ул бә ән ла јзыб li, ҝр. 

ДӘ əz КР зд ә dil və) , А 

ә 277. вӘЗә ӧз. 23 əsa ə səsə alışan 

3 “lek Ылә 3 çək Sa aşı mx За elil ооҝ̆ S sə) sak 
Аз 



120 T 

әә2 AHA s “5: бәз 5 ya ӧз Ay ə ти әдәд дә 

70 İY sə, Задә alə” oy ИЛ ә- 200 

Əzəli бә- “AŞ лл zəy дә ол Sus бә, (ЫВ 

“Rəyə сәф мӱ мәл ДА әс S сә a, дәли UŞ əbə 
54 АЈ 

ҝӧ ə A əə əlan ДӘ бә sal zər ziz едә alır. 

TORU КР 

"ə ә ӧз фә дә вәф дк лә iiə 

ӧнә x "ə 245 GəL ARTT yo şə Ссә)6 4, əx 

тә ə (ə yelə ə zə oa əə səylə ilər ӧздәз 

454 О əz 

дәф ə ə ә бзи әјә лн, вдә 1, 

тр. ӧдә ә Тә asa dy, әәә dəə səl 

yd S, бәј. Ал isə, вә – 6 алә ӧлә әҝ̆ 2, 

ЕР һаа ан ә ə3 yiyən (So dil, TU 

әз Ayy, дӱ бә sas = Ссбәзә Ону аз nə su, Хәзан ДӘ 

ӧәди фә әд зд вә јә зә didə usəkl giz öyə yə 

дӘзәә јә Әлә) Уәлә 20 (sevə ə 46 Јӧ asl 4 ALTA 

bə фа iyən лн дә aşa şs sili əllə, səl zə 

Јәмән daş 9 оз ВЕ. мә oy ə (yə ӧлә diyi şəki ə 
“yü Ы ЛУР. иб әл 22 

дӧзә Әбил бадә сы ƏYA бә Оз әда дә ss 

A Ssə,$) əəə дә AŞI asa дәлә 41 ab da əb 

TARI Ел Ҹә тә m yə ez əəə 



o əəə 

AL üsdə səs dil) ə İv çek sə 52 оз səm əs әд 

ALL alın ə ıt əsə вәл. ОД дә сәнә seyi bə 

gələ əyal зд ə оз ЈМ ӧз sə дә dz sn Sizsə 
ə çul ә да ə ƏŞ” özəl 358 

дӧ Şal sə 0 Зоебә әзән әлдә әв 

КР ЛЛ "ə əmə 

əza ə. l 6) 2-00 Ы ә22 (3, 

ба әда. 49 0959 Әк “ə əə Əə” Едә “səl, (У 215-4Ј 

R... çə Qə ҺЛ 

2-0 аб ә ДА о 0000. .. 

ИЛ 1 

ə о” АД SÖ se cəli əə m. . Ы 
ez ӧләәав iş sə, са Şək Əəə” 12 s Y. ə 

a “əə YT esəyəŞ ə ə DU səyə as ob “lalə 

Gələ sə ada Sus sə Sİ, zə, ys “ вәһ әз ise 
41) cə TT: 8 ә of ол хә əəə də duz әз 

səli ə əəmal 6 oy Az gb A КИ 
ödə ə sa sə ә бла ад S sə sə ADI 

вдә s A Bs sə ze la, əə. 

s. əyə 

M, S səsə, (335 зә 3 ә 22 ali ər “ə ələ ӧдә Ӧҝеј дә 

из Әм Әәә ila, бәдә dilə əbəs sələr .. gələsi 

дә аз әзаб ак ДӘ urn 



Ес̧и 55. с 

-—-. Gi Лә? ид 93) ади ӧз, р- дәјә ар 

ürə Гама сад, yelə, 

ə əbə sal) ə ələm ӧтә әз әд şəb assi блә 

sə yö ail əl дӱ вә ДӘ сәдр əyə дехјәк дәрд al — 
дәј ед ə. lv 

дәни gü, ве ӧбәзан ТК lə la sə $ Sə öyən 

“ə 0939 çək ӧх ә азә YET Yo 2,231, daş əə 

ә. 

кә 

ə... 3 ony Lə Şə ədl ə ӘЖИ) 

ән 222 ҝәзиб ә ib ен ән All “77 ü (Su 4499 

“əs 301 £yəal,i LL S) x әд Las Aha 

2 bəl 273. avı ə Ҹәһј.бвдә 

ә əz 29: İS səki sən ə. əə Alex eli ӧдә 

Һә oral um əbə SA dl ə — əə) dəsi 5” 

әд Əəlşiş YY isə) və дӱ ӧдә вә Һә ЗД с јә oz vəyə 

дә ДӘ әз əə zə Лә ајә Аһ ад 
2əvəb вә ys os os, им Sə — OOL. Дәб 
ə halə ot sd ə ə ar 

ӦЗзә. ə (9299 pozil əsl, S-ə Sas əsl. “ə sələ (5-5 “5 

әәә | bəlkə 6 S isəyəl, ӧләндә әз ә 1) Убоза4, | 

ә Әдод ә зә, Ата иә 



Y ə ns 

—. sə әәә ida 5 ӱн çək sədə 0422 ..”. 4254 кк 

əəə "ll = əsasə ДӘ ”–ҹ сас, 9 s. 53 әд ӧмә s 

Елә ə a и 645, дә (59) dəl s Сәмәдв сӱдә ОЛ s 

sal səl oy әз says A gəl əəə, adə gəzsə 
(sx 

dəlib ozu, las AL au, aa 

Әәә әкдә, ozəl әдәдә әлдә isə, 462 Һат 

вәд әда Әр олуна əl adal əəə diləsə 22. бә Н 632 

22 ƏSƏ əyə pi, “iz ӧз ә evl ӱнә Gəl, Ы dəb 

gəbə əsla öh işla gələ, isa lz 33, Әз M 
вә әдәдә əzəl ЈА Ов səl əə ə zə 

әдәдә asa yə Sə əyzə sə alə дәнә 
“səlat səli, GəL is ə on 

22. 4 ә за əz du СА asa фа s əzə il д.3ә 

дӧзә иб ав озу Н ва alə də, ДӘРӘ do nəl 

ӧз әд ә dy əzə ЈА ан səyin gəlsə јә ə 

342 45 ə ə 72 28 ә əəə zədə) lz dil, Әзәә İv 

Ge, ə вәз мә Әәә әәә дә las, ik 624) 

әәә мәдә sə ikən sək az sək əzəl luk ма 
olı ән дә səli ə də, əə əzəl dizay əə 

məə dA sa səl sayə ua a иј 



.. 1 

“slds Әлә ET dəl Ки əvə kl, 7 ун 

дәјә ад ҝӧ ә Дәли Ala zə, yisə ə 

ә s әлә aa вә Лә əy 605 Зән она 005, 

ода Әәзо-ә3аж —— бу m Selə АЗ ид s, ав 

Елә. Ата 1, Дады 
-—. gülə əl əs oğlu ək gə алә la bs ldə 
(Seo ə5 2 ılo "ya дә аја вдә дӧ ə 31 вәд Zə 

хә СУ Сн әда Ai öyə (5-05 зә 11. 5 əsla едә kəb. ər 

5 ...—-o AL ək sə oya yisə 
dələlər əs sə on S bər səb izə 360 9 ab) “əl 

аҝ̆ “алә “сдә iə əl ӧлә" əl, 3 r. 

Ҹә ар Ын ə. бә Vik yə ə јаны ə 

235 5 səs - " . с ла 7- -sl “ә 22 

x. İY səl su “ә Сәс. иә дӱз (508 ... və 

дәв ə вә дӘ ӧдә səbə Şə əə ә Ay ələ əbəs səl 

yer ӧд6 ə Ər” Sə ДА сәҹ əə (sə) СА a 22 

вај дә Ы Јаз, salı alə ЈА Јад 81 Јин 
иб 6460658500” 
сәд ада О ə məl әһә GİL esizər: 
əakzəYT asələ ə əə 3 şələ ələ Susa вдә 

ат ХӘД хә вәд вәһд Әдән әда вәә sl 

“şəy О əəə мән (Sə an iə əs alə səlis yə TV (sula 



dəs Y ss 

Азак gəli şə gəl ASA јә вдә ə) 3Y isdi olı, sadə zə 

зә SAÇ zə ə saa ов ДӘ вә alam $” 
ә ди дәфә sət дӱ səlli uşa ə “ə HA ə. ASA 

о”) вәә ӘЛ Әһәри zəl (905 53 gələ ə zs, yol - 

x. a ə ərə zə 

Ӧз Бл ДӘ as Sis, əbə, alır sələ cu 5, 

0. Һз. Әлә азда јад зә јә дәдә кк 

GALA ан ә əzizlə О дә оз ә Sie ASI sək 

səv əəə də ə ur ə 35 LAR Sezai аја 

gə disəşəl əs. 4. од әәә dəsi ин 1 

ә аз әәә Vebəəəə Әмәзӱ 1503 
ә са ey, ДӘ səs ə əəə AA Edə usluş ol çə 

ыӧ Aş РН 
.. İstə Gəli ә syani ALL Alya әлә əl аз də 34 

Elə id ә Şa ƏS” yə pik öl ИЛИ 

Кәллә дә üs izlə oL daz "əs Хәр ДӘ 
Ади) 02101 бәјә хә әсдәәдә 

одла дә oz də о. ənə A turlar iş ələl 

ДӘ Sö ə БА бә GƏL üə ma İS Şa ə yə 

ду вә Sədi 081, Gələ au акын Даз әла 

səli вә əd ада ба дӱ oy alə 

ə 2284 

Ola yaz бә әд ад ар d, əy Мә Gəl .üə Ae sələ ez ə) Aşı 



Ve?s A 

dl ы дә ә әла аз азб 
cə ә зәдә dl əskər sel aş də A 
Gələ TT səl iz Az “əyi lə əsil zəmini asələ, 

2053 ДӧӰв səl adı зи alə zəl ә КР. 

— таб ән әв аһ okəəslə TT 63 әд, 

Ҝӧл Tə зала дава sağ zə Uca 

səy 1 ајә 4 ӱзәәл дә əz Sö əə isə 

əə lar Tv isall әда də, ДӘ ә 84 ән 

бә əə TA sələ ə ЈА зән dəliyə əs uş $) 

Әк əə 5 asa əə 2 дә ӧзәл вә ələ ЈА ә ЈА 

КР Ы Ки 

AK... 
a əəə, ә ал da da ә üs üzə сус 11 623) 

Һи те: 

Әл 

oülər dəəə də q olla ə os ДӘ 44 Ölə) 

Сд иә iy дә sar ır ə o вдә 
ələl ələyə yə Бади 52 ӦА О ӘЛ кә дәбә тәзә әбу 

All səyə ə səli Ја ә dəəə ə ələ Јән 

КР ИЛ Каја göydə sə, 

ələl дәбдә əəə Sə ə A ə əə sl әд әз 

Да ав sub səb əə oya ə gələ ә нә бәј şə 

“əəə Şal giz alə oa ə oa әз LL a ada şəm 



il Кәбә 

әт вааз lz Oya әда зәдә TT 
дм ДЗ 42 ә ərə Aş Gəli 541 вәл ə əsi 34 ər 

ələ , Вә ol səb sal 22 AU ЛА əyə ов 5 

səd o$ diyə əə 

ə R 

Ки əəə əə əS sabit $) ӧз зә 20) 

ә РУ səyə ə aaa al əs 

(ƏŞ SAS öyə a zə ə T ЕСБИ Əzələ sea s, 

Әз дә od udu, £ salli əəə әз diyə izə, Дәб iə 
oŞ əş yas al RA b Дӱнән səyə әлә ҝә BULL әсал 

оз ӱд ви зәл asa Şək isə naşı әв) səl Əbi 

ə: ziy əəə əə da), Y sözl —— фәә дӘ cə? səs? 

S səyaŞ ..—. gə A вәд 5 AŞ se. s, əyə 

Az sı üə sə 5 әз 8 ә əz səbə ə әнә 

ӦЗәәз вәл әд Ле Syasi əə a əs sil од мән 

дӧ әда ə asa bəd, Gəl alə səl ӧлә ӧд кәз 

ијдә СТ səl о) бә $ oa ак 

бӱ ә uşa ə Azə Сад, әз ә sla sə əbə 

ҺР səl sy əsə əl sədi $) ə ә. o asəyləs 

Qəbələ əə Əə a ə iiə yə sökə әмәк 

ƏRK AA əə ərə ә әзаба ҝә ə ви 
YU Sis сәдәгә 30 Әәә ӧс әјә 4 

РН АР О  РЈ 



Yüz” . 

лә qğmüiəəə İŞİ osa вә əə 3 lə s. dələ ge 

251 (5-4, (54 су бСА Ы фә əv də ə ŞU x sı сәд 

ода Göyə kə әд әәә едә ијә Boylə ӧазәз 

Ӧнбә Şal zə 12 nə ЈУ 5-2, o$ gəl Әв ə os əəə? 
Gəli m. КР сәј оз ндә 

Әәә 63 gə və iyə ə 5 Sasəl ol ə Хәзәл 

РӘРСР osas os 25 3 gyəsə asl əl 

дәг əəən öyə ələ ОЗ ә ə A O 24 = Ј9—–А 

000: a sl 
(səlŞ аид öy ӧЛӱәс299 PEN БИР ... әд АД 

06 дә “n. dələ S ə бзи loaz səyə 

дә la ə ә AS AL ан дә 38 4 о 

Әәә ozəl çə o:£ A oləə İT ваҝ̆ Şə Евә) 

ЕЛИН. zə oa ls ə əl dəə məə məkə Aa A 

о əd vəla, Вә esa, ək АЛ Нә 

ә ән pak olay Şiə gəlsəm dz iz Ән əə 

ə Şa as as, x... 

səl LA qola) S ə sə, ај сәд de sər 
ӧдә zə əəə S s zy ə əy səlli səyə dəəə 

2 öyə вдә zə A sal əsə a səl sə, 2$ Gəsə 

.... Cə gəlsə дк вәһ Siya Олу əsə ИС̧ 

ye О О дӱ. asəb ə əsa дә вәһ ОЛ əsil sy 

“Rəh дә da əza за иә səyə дә П бә əə deb əzə 

ӧдә sə 45, кӧлә ödəyə gə Әлә ә eç дә 



r dəə 

R ә О ə ən 
x... с? əəə əə 
баха yaralı vəli a o alı 
.-. "riş HER (394 əb ui zəəəə dm “də . әдлијә 

—-.... 20... 

7. əə b. ҝл S say a səl İk: özəl gələ озан 

ep Öl oz, А 96 o Ји us Ӧд бә дл 09 ода yə әв 

ДИ. =. əsdi Ayə дәб dəə əyə әдәб 

“əsə pi, os al sab gülsə o alə зә AA 

gəərəyəS o əl бәр üsul Şi ә хә Az ou öyə ə ӧз оХ 
Çəki ə, ə o dz дә Абра од Sə eş alıy 

дә сһә s, ә ДӘ EF ә GS əə ə VA . Gölə gög 

əə Gələ (Јәдә ӘДӘД от ат Yİ gögə б, дәб әз дә 

“x... әәәт ын 
әлә Ы. Дул дәб (S TT: səl ән ома ә 64 

әдәди (ə TT лдә әә- Sl ан ДӘ 5 әв 

ә ОЗ әдбз əş дәдә, — сә əyi ələə osa 

xərabə pək əsi liz sə yala ald si 
дәб şələ Әз ӧлә, To ду “vəli сӧзә dz əl әдәб. ә 

дәдә Әәә, ədə дәј Гәдә s Јох a, lalə yə 

әдән әәә дәндә әз ASL АТ ӧд она olsa, 

— disə zə әәә sizə gələ ТА од sa 44 2465, ozel 

sələ əə ЈА Мә ӧд lə omə sək 



“əb iT 

old əəə əə sə Е ә Gr vəslə əsə ala 

VaR sən ЕР nn УДИАНАН 

Әр А zal зә Ди мә дәмә alə y əə MA 

F əh əiəyə əla Ola лә S nm S oya, 98 

Вәд ə ələ əə Bed ya en. озабәҝ̆ 

кәз А ӧл —. 5 =, . ӦӘ— 
кә bol Zad o asılı Xe 

dlə ev Kran. S ..—. 

öül dəəə sət ül əŞİ səli ələ oz İsə TT 2 бак бәҹә4) 
Ас аз АДДА 

— əsə 

sə Əəə əə Sə ə DAS dlə ə əmə əə 

дәвә аз ӧз aa iylə oz 233 aəə33 1) əəə 

lo ə ai səslə səli Ји 

Моон dz yo ol əsə ədəlsəə ə dəy - 
Sul ə kas olu əs dle səb Фә £ əəə oz Şə dçmə 

ӧз mal lb gəli онә лл “ə “zil əst güllə as 

Sə баис. 34 əə 5. A kəllə 

ӧз sz KAS s səl 295, ә alma да Ы. 

ozəl әзди 65 дә oy. ööə тәх ох gi öz gəl 

вәл дә дад дон әдәд zə ALA oğlu 

Əkbərə pal ЈАј8 6 səsə 052 040- 24 ИРГ zu 

едә olla, ozel ә Дәфә әз elə ЛА, 



duz ƏLA ə. TA 43, Qə əəə 3 TY zəki dözmə 

“bə uşllə ya səsə sə sall xlz ələ, dakı 0218 

4 us yisə иә Vİ yə ок. ə Tar Gözə ool. Tən 2237, 

ДӘ на T gələ əli, Дәб До аја 

“əəə əyə ајәдә lələ, 31, sə İİ, дәм gölə 

ә даа 
“lə səl 

Ӧзк ә 353 1162 Ölə Тамам дә Аз eşq 
ми Дб Us дә ә 1) 44 Ба əbə dəə | “Аб аәлд Әәә ә “ә 

ад — e.ə Öylə әда әдә4 ) дә вәз “ə. ә? 

3 oyə)ələ aaa s esə Sizə “34 V (ra əə ME 

mə Sə məə Ge Gal, ә ӧлә 9 ləb sə ə əd Sub 

јә ə əs бДәкәр әда səslə 22 zu Səsə dəyə T 6 dik 

МЕРИ SİN 6 a ав ДӘН SAA 

ӱд дә oa aşa S əbəs əə) A əəə sl әзӱ 

дә аз ŞA, Ы asəəslə ayə Әәә lələ о: A 

кә Mə öleq Uc ә Ан m Gök üsəl səl = 

әда — ә il yüş (мн əsi, ə ” д кк Ед. 

дӱзә бә лт вә alə Да Де ә ӘЛ Ох əəə əsil 
ҝӧјә тәзә вәдә ӧлә зә дә ә 

2. 9 ӱ3,6 вдә АРӰ əə 22 22 

...— Хал ви. sələ ды ә вәә 

бу İY sa alz ӦЗ ә әјә зәдә ПТ вәдә əə 



"ə әдән әд бәдә дәдә səb, Azə AU ləl онә) 

ҝӧлә, Ҹә әјә ә дә alə səli ələ ДЕЈ 

КР sade Г Lə 

($ elə yə Sa ao ди yə alə ən oil о Gləşəə 65. uu 

да зәл Дәдә Рә 

səs ә блә рд azə, Дәли ДЕЈ sə Y o3483 152, ә 

вәд al o yə ва әфә səy ал јлә Де 

дә 5 ВЕ дә дин 3 бәа rəb gilə Öz əə дәбә | 

бәдә ја уд әда ә ә ак ә ә од лл 

20... oəSbi, 1 вәл 4 Sİ, 4), ЈА 

edə yardesal Yk “ya yə $ дад (Zİ səl (23 9 V GR вә 

дә ə 5 se -55 4/3, R asəl siz məə, ә assi ə) 

omə YU mə dəəə döldə gələəs) 3, әд Дәф 

232: ӧдә бз бәз ӱл. gə Gə Вә MY sezə səyə 

әхз ə AŞ in, a Mazda Aə ƏST гз 6) 
“ə $ axi (9 yl aşın ə Aağl, озу pol ÖR els ası 

o A, əəə yö ә dlə, slds 3 ва де sədə 

зә ХХ ка мә до dəə səb АЛ Дад əs dəə 
АР АР sus, yal, Slz ələ əzə m 

“əl ələş ə Zu, ә ə əf sus br дуз m, 

ҝә Siz sə ФӘ daya” | isale,ə Једба де, To 

ale, вәә сә iə, , FU ис̧ә ДӘ дә әәә 8, | -—. 



iy (53 

әз ӦРА Ӧзјә Rə лә о вәә нд дмк 
әәә oa ә ад ӘЛ Да ... 

s әәә ләл да o ə) yər Соба, ә S 

5 дәндә əs asi – 

изә Әф һәдә Kenə Sas gə sələ A Sas əəə 

ЕР 

“ləş Һи, A yəəl əl səyi ОЗ да (örə од за Yuan S дәј all 

- glzə sə Maş əyi. фәрд zə ҹн "SA “ səl İzə Ак: 

дәв әздә yl qlz аса уд ӧмә ләнд дәј 

с ӧдә AL pəs gəl вәл geli ӧз Дал бз) 631 

ə. SNAŞIT geyər dəze Ӧәҝ̆ло бәдән 

ə. Евә əəə ән әд әзди 

тә. ə İk oyelə Дәфә ид əə öyə әнд 5 

əsə ҝҹә 05 gəm R. 2355 yən Дал әд əya, дә 1644 

52, 4 səl əmi mə əsa əli oa ə 21, məə dəsi 

2922 332 0u3 gə ə ә әлә ə МИР ИЛ. ələ Tü 

ceki dəl sələ dəsi əəə YY asagi çəkə əəə yi ӧзәз дәбә 

Alə və ə əyləşə вдә dlə ol ан oL ər 

“üz ә дә ти әда ə AA ә 

“b yə lə зыб04 од сәзе səyə) dəl әәә dəri ә әдә pəri 

ҝаз dəəə də дәвә eş Ləl özlə eyb oral озејдә Tn $ ö 

Дддә Az səla, 5 

ә Ххож 

sələ сә gözə gül üsəl ə) Аз Ӧдах işlə dbəsə eşəl dələ 
B 



. Др л 

səli әфә 43, Јемәк Оз зд səsə О дӱ rə 

eyy ә dəs, 28 ә АК səl lz dəə cəd јә 454 
“əki İL Şiəsi әәә 6304 s, As əzə әәә Şi 
səyə Şə soz alə əmə əəə TE 6 alə mə 

дәдә əbə zəl Ја gəzə TT salla 13, Је 

242 399 ARA əzə Аза ŞA əəə səli lz ви" gəzə VN 

тәбәә ә To səl siz ə səyə ДА ә — əkə YE вәд 

çə TU asələ ДӘ de əəə əə səsə əsə ozall aş 

дәдә 332 omə, вдә alə da, yeriş əyal dı 

əkoblə TA səl az dəy olla, asli sz əllə əzə A er 

РС yət oLa ool, ələyə yal uça Лир 

Əsən yəm asi Vəsl ода əəə səyə) yəkə ei, . 
ал. ада елдә УД dia. Ы. S даәл 54 

кә за ә əə Tı səl zə ss əəə 

AS alə Səs ə əyər cal dəə FEAŞDE dəə döəl 

Gəl DAS sər ayə, əs əy əl sələləS oa) dö səsi 

səli sə АР, ӧд ҝ̆онутт Ади 

cə əs səl 

eS ə)kə Şi оз Х 6, səslə, оз ә бәлә al әәә ) 

5446, ə zal oL az Ge əsə V ә 

кәз) Az ə 5-5, ӧдә аз он Gəl онә бә 52 

ТР ə ozəl ail 
əbi rel (53 д әдәд, дәб адд QƏRƏ ələ) S ile 



4 iə 5 

аси Ərə 0 

əə Ole, AA əsə ə Ја, А ахә иә ӧлә 53 

Mək әәә Çz” əsə 23-22 д r дел ҝә ərə, 

əə əl Hə əəə он ҝә əs əvə) fə әз sək “əl, Çı 

Gəl ах Ли £ əla, öz yə јә gən əm f = . özlə vəli 

ə Әдән əli О sə əə əbəs əzələdə 
ola də СА СУ аз зә 01 

Şə: вә o дел гәрбә) ЛУР Ода 5 cə) 

ӧзәк Ыл әд Y 2.00 

əsəb tələ он А дәф әбәс) :У ә ҝ̆ кә диәзакә ra 

ə əkə, ez əm ә üə Məl kəmə “əə, “əl ас̧ 

бана Sl əə 1 АД al şe SA həə мәјәәл дә 

ӧм мл Әл əkək ЗМ, DALA asi ии, Јел gəkəl em, 

r, ӧмдәсә ЕР (səyə де) ə дӧ, О ələkdə izağə 

93 əl Həəə ağlə əs ДЈБ Дәзуә AYA və yəB ва МӘС. Mərə, 

ә әј Дәб ә Sə üə iyi ви əyyən ə 

ool Һис дәдә əəən S ә әд 

аб Дәдә ӱн S səy yə АД ән —əS işə 

sea ə yk əl дән a oyl dələr AA sə дә us әддадә 

= ә РАР ЕТУ 

ил О ДӘН ə üsyəl (ə (63 јә isə ii аһ sə əyə da 

ә аб alo oll әдә ə dəs Лә Лә 2 әјә qoz 

ә фә-ә səsi дәб б alu, dəl elə, li la, 



ıı m. A 

Ја Ы р вә) = Ер. әд Ӧ2ә isi Оҹ iL әт Zam 

РАР СК Qab ə vəzn 

"səl ə əy siy Saz ədu Ai səli нәм 
Al asələ) dl səsi rrəəi ao Ae isəllisə aç ək 

Siz sə ә да ад мә ə adə вәл 

ӧтән дә dəəə ә. кәз лә səl er” ə 

DE USA 2 Sədə Məs ə, Ri Фә oan sə 

öz gül дә ҝәз әнд ә блә də ALA дә Ҹә 

әәә Фа ди əə "qar озу (Лә әд AA 

КИ РС dəə 1 ЈА рз ЈР. Ја 

вәф зә esə ә әәә əə ə pəs Azə ə ya ҹә 

əə ə ə. 

gə eLə sə aşa әзӱ Н вәһ ә әд, zal, el əə asi 

әдәд Аһ Аәзд дә saa as ee b yasali 

РУЛ ә ЛЛ sö 

sü ә yas xab) ә сәнәдә Qiy səl 

Ole əə dizel vəs Ss səl, Дозӱ b бәд идә 

Ək (әнә. о” : Ga əə бӧјк ? zə 50275... 

.—.. әм ӧзӱл ÖR omə YU ə ə Say dy веб 
ə РИО ӘН ku us əsdi 

əl ayədə АД он əəə ez dəl Sən $ əəə döb əllə. 

əə əli səl Şu ИЛ. в25 $ 

(бә дӧ ӱзә 



Tn ЛМәҝ̆ 

6-9 ölk, Olen бл vəya әј ади “əli Ы 

ов вәз ә Да ә Ја Пи ада s əə 

ӧз ӧлә дао? (Sl, səyə ә Ал əzə ələləl əs, ok 

дәјә лис фәза Sa kil a 

“Azmməl də ə məə ədə əda sial sls də gə əs 
Әз јә ələ şad s zada ak ə, 

iə m OŞ ask SU sə ҝӧн ə 10 gi dn sa дә 

Gə əzəl al Әәә бәјә YD sem alə əsə əsl 

Sb səl ilə osa oy зд ЈА Glzas әд yəs 46 

о səf səlli Әм вәд Дӱ дән =, 95 0-22 
ə ба səra dulus ə, Südə Gələ Aza dı 

üş lz 22353 üş yəy ДӘ gə M кәл o. 

“ə zə 6446, МӘЛӘ Tİ 209,3 ади әдагәт. 

şə əə ə 

тк 

вә ә бәдә вәлә Әрә ӧәодАӘ) 

22 “5-.—...2 | dt ӧлә us zar 

“eliyev sək 333 Azə yənə bə əə El гу јд .лдаса)2 

Ӧн Әк ələ әзео29) SÜ о əkə las 

“əəə dəə şələ əə ik assa, alalasyiyəl oz əyə “əz $ işzlə 

“A ə əəə gəl si дӧ AA isə 6 5 ДА вАд a ə 2 

Saz əsəs ələ ии дәфә ода алә Ал әзо 

Ы̇ЛӘ Ы. sə, $ SAL әлә 

Ə вәба ҺА лә әлдә 



јә 245 Г. 

ада şlak МӦ . да = КАР, Bəh iy 

(ах alı, A asan al əş əzə yə әдәб за, asəyə бәз əsl, 

ea ga oy dis ә иә sd lə ayə “ ӧдә ади 

ALL Дәдә дәфә Адәмә ода лә SAS əə 

səl sə ӧдә дә 3 дмә sz A di ala sz 

(s A, əə səsi Sözə дал хә, ҝәдә Yİ бәдә с) ӧз даһа 

Ы әәә аф лә ван, дәлә ди дә Sə 

baz ələ $ ал Gən ozəl 38. əlilə TT ə ə) 

ƏLACI .-——. ӧд би əl iə sı əli Sizsə 

əz əə əəə 

ә 

хә 

4z-yə 22 ə AS LƏ ӧз sə əyə ə ləb ə 

әј КИ , Елә “r T ədə əəə 3524 gə дә Әб он 

Әзәм әз (698 əla sə SA ен 

Əə bəə Dm aa ə a вәә Səsə elə T gə yəsd) dizə 2 33 

ҹә ә Səsə әд Ја GÖS sə sə, £ çə ses ә “ ӘӘ 

41 ӦЗзә әз) ә ә әда bi на əl, 

Адә (“ЛА ӧлә ӧзәәб Ја Ат ə Gözə əy 

сһә —. daz ə ə a. 

кв ДӘДӘ әбәди Елә sə Y səl д 

00 дӧзә ДА әннә ә kəsə 2 $ 

әз лу zələəsi ə Sizə sələr s sel Лә dələ 5 

әәә әв вә дә zə: Әәә əzə olu 



TT Ур. 

ŞFARSUYY ОЛАР НМР kak, 4 әзди Adə ı 

5. ә) əlşədəilə özlə yəy əə yz SİL 

ƏRŞ ə Н ој ass —— $ sə əədələ 49 Stop las 

сәдд gölə әз dl əyil əə od ә дә 40 sz dsr 
РЕА səy əə əəə İT 

Еһл-и qəz əsl ə səla az A 
2—... О алә azi) ә Мә ә 28, asa 

Ы ләнд ата “ails 5 аб Gəl 26 бә) 

Хр блә анд јо a A ЈИ. һан ә дән зә 
“ula аза аја әәә 

x-.7.00005.0 һәдб, ӧз әнддә ЈӘ 

gə 298 ӧмә ox yə, səl: əhə aməlsyə rr (/У Дәфә) 

әәә 1Д јзды gaz, әјә әд SV ləəsə Ən A S əə ох), 

садә ас дә dl Et isə дад, OS yə s Bə (AS блә ql 

YƏ деј" -9 Ә8 вәл дәдә мә да бәә eyl mə əə Ән 

гә Ҝӧҝ xələl ər) бәд 2... 

ә2 ə ласа O” alu r . dəz də Ӧ22 55 22” 

ЕР gərən .-— 5 sə LAN 23292“ 64 
əl sə ydil, T әдән мә Ss A bl əə s İy 

Әв дәј əlilə Tv səkləşas ӧдә) Ы ӦәкаАдә 

РУ o izə оз dəə аза әлдә səl əl, 

од оз dl St o$ ob olu od əə 5 elsdi 
öy AŞ S 55 ӘЛ özi yə o Мә “əl, ə TL вә al səl СА 

ә GU rə alə бз вәа ӧзәл, 22 Vəə Јал Је To вәд зә 



(Усҝӧб т 

КР 1, özəl ə, izə А uş A sə) 

gələ  Смә А гә хә Ју oda yyə sək yədə ә ə əl, 

“əd нә .-.. Sizsə зәдә мә alay нә əla 66 
dəh gə səli də ә бә cə лә әд əə сизә tp 
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ТР ҺР 
Әәә o АЛА Әәә suz 22 s ə адан A əələyşəə 
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adl ez əl 54 sus əyilsə бу Ala əbu 
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zə üzə Sözə əə ə ələ ад әл ДА ДА лә бан 

ӧләндә sil Gu әәә Уз də, bə әв оз од иб 
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аб әһ ән әв бә Вә вә нә s 
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ик ҺД Моаи ii Gə ə di x... yən 
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АИР. ән Әбәди. сәһ SAL sələ 

аз b ада ли с̧а xi all bəzi də əəə səs Də TT yə sal al 
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esl ə —— әлә zü 2 из бәлә YU 2... os əl 
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блә ə s. ЕА Siz Səs аб әр ” ӧзә Şell 

ә (əzə yarə ə ar ад лә әд Ом нәдә ə VU Х 

әзәзәдод də дӱ бә dəə sə A Südə əm əə İY 

дәлҝ дә әнд КР 
od ə ӧдә сә әбин әд TE ğu адәз VARSA dələ 

ə də və ələl iyə ә 2 ЫД дад в- СК ӧдә isək 

Gələ əə Ti bə. Aa, sy azə yal səy xalla ly Çı 
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сә ə ər yə AA ə 122 şa 32 ә də) düş Sə, ə . лә 

Gə, səlaslə bəli "A cə3əl əəə Ol ЗД дәә 

а—46 40 УС də üə 2 Ада мә о (şə, ər “ə од әдән 9 

alə iş EA yə aa lan | әми sələ all isəşə de 7 

ам әз AL mə ат әјә Yə, A olo илдә әлә 

Alə a A az cəl “rü ӧдә də A səbə əl S) 

əl Əyar Мәдә ә as səğə) о, 4 (S дә dəl, ә Və s, 

sə ŞU əə sə all əə һәб аҹы ib 

“ÜL r ва әв gəl, yə ҝә лә Üç 1 әвәз ЈР vəs 
Ада дә 6 o el əəə Q, iy дәв зә Ја ду әджә | A izə 
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AU 2 A Дәр ад ə о ə:İŞ sə Lə” “ə ələ “əl r д 

әдәд аҝ̆ АД zəl ә sə asili ДӘ бә AŞ 

TƏ 75 Gə дә 5 .. әдәд О -— iy (səs, 

"ur Б. 50-25 ——— 4 с 
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əə ав ләсаә ӧлә һәдә ə 1Л вә әса ә ләҹә 

ада дә сн gə (Де дә əə ol 18 ҝә нән ЛА ЈәјАз 

ӧлӱ дәдә ЈЗ adi kasa 4545) 25 аҝоз) елә 

дә dəl вәһ ə 5 ав aba Sə вәд alə ЈА әл 
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ә zə m вӘ əə дмәјә фәда ЫБ до әдутд 

əvəl Te вдә si əə ә вә әәә səs 34 

431, yə (8 son 1 —еә Гә вәдә јә al) 8) 00) gəl 

онә çalsa sə 2412 әәә ам Ву edə 

Ӧд о Киа бәк Һамы 

ТОР ALI geç Әх (5) дӧ all eu Gö mü dəə YY. 2-2: ә О.) 

ӧдәди, с ӧнә lərə ид də сә дән ə TA әлә ә дә 424 

Al dazı ӧј Gb “etilen ә Од Tt вәдә је dəl) os əs 

ou sl ә sə əsl гә də əə əs әмәјә бәдә 

dl as aka зә epi və, ə 1 ад әм Һә | әл gsl 

dəəə ОЗ ә sələr a У, VT işə ə lc dek in Tür 3, 

Әәә әлдә әдән a ун 69 хә) Faş 

sı Şiə ə səbə 38 ә daz TAN 5 07 

ӧд иб ә sələ о хадә әәә də он әз ак əəə 
амма ҝәбә ə asd) вә 3 səsə БА дәф Аб ха 

ам ozəl əsl хи) 1.0... 
ә әса дәдә $ S isə səb sə уб әд al 45, Vo 

(4656 42 ə ə, (Sə) 45 rı əbə аса 
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M” ə” gə el ou Şə TA isən bn ЈА “əəə aş is 

öv üzlə cəbəi ә Јогж? ər Aş 212. ölə ee şə sələ 

—.. ə əə ə енмә) o: Səs блә 

“əə əəə əsə əl СУ 

dələ вәд A дала әј Зу Һас oy əl aa ҝәз 

“əəə 33 ва да ә alə ələ ед Gözə yə 

oz o, Las 5 ади за oələ,ə- ALSU гәдә адан ə əəə olı 

139 дӧ dəə də, вәз дә әд лә Ди zə 

05... 

səl uş 53) ә Јәзәз işlən, 

cəl əzəəzəl 

mu ә Әәә s Ra ış 

әәә ƏT gə əəə әд. oil дәз 2 gəlis 3452, 6. “ə” 

мә идә GÖR Sə “ələş əyə ЈӘ ә5 8) əə Фә Gö 

ee dd, delisi “əə мј ун sə əə dizə 68, 

5) һә рЕ ə Səs ә “.".. Səs ələlyə səğlə al dəəə 

ыл. ЕДИР кә səl sələ әәә EL s əs 

ŞAR "elli: дәдә 09 də Mər EZ ey ... дә 

Əzələ дә Сәд дә ади ЛА вәһ ади 34, да 6 вәф 

bəsə Лә бәдә ay sta əyə das zə io 

ЕР $ Gi Əəə ət вәдә, Yuş,- (402 

әв ео 57 ГУ 8в гәдә “əəə ав вә Фон 

ə si səl 430 da, daz ss 
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да 2. “OP фә ә ӧз ə yüyləli, M cə 

“ərə kə gəl тәбәә 35 a əmə 6 ödə дәдә дв Һәә Је) 

ҺӘ, 34 ədalı gəlsən, əs əə balana Ve AN TT 

əəə = 325 аһ gə Buse, ӧзбә |, әјә AL, ӱн 

Sə Tə бәндә Је бз вәә мә, лә, SAL Aaaa әд 

sələ дә әз Сәд ə зә АЈ һәзм 528 ә ден ә") 

aş бәд AA əsas as sə zə əəə S LA ДИ . 

2. Сәәад еј ту ozəələ yz әәә A o - 

ДӘ ALA јә, бә быдаб сы дыди 

(адда блә “ə әз ə 14 282, сә ЗА о Сд 

әләм бат sələn gəl, әд əssə) kə 

€ ад üə иди pə əəə, сәд as ül 225 bid муа sələ ə əə ə 

ə... Səbə sə şi ti — За =?) 

çəx ələ Аб Әәә gözə sö ə əli asələ sə SA, 

dərə 329 QA ə səbə Еозеб 90895 oran 03 ə de TT 

veri gəl 2 SAYT ДӘ da, əsə sə) ӧвӧә ед ә ӧ216)9 

ə ааа вә 633, o: ŞAL2əTT: oyeli 

идә әдәдә ӘЛ ә Qa S əsə асәд др SA, a salı 
sU isi ey АЗ) 77 | әб 

Раҹ LİS əl Ӧд да 66 4457 ә əb Yo од 

ə) ҝәзә. 0... üsülla 2 032) ə5 ə asa yl, al $ ə ələ 

südə .. gə əsə Зән ОВ бәјә TU вәдә adl ya sə 

ələ al .. m. Göyə “əəə ol io ə də, 

ə əə al ӧак дәб dəə əb 
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229, боз ) Ҝӱлә АЈ әлә ә ə A Yİ səslə ələyə 

Xü ssl АТ ə. əbə S aa əəə 

S. Al S 43), baya од 1, оәә09ә2 25. 

дә əl əsə o ət ə əsə dı S asəl Д. һәдә Əd 

əsə iL a ə ə 
кәз Ozen зә ә ӧд ә вәба дәб 

dələ Tə вәә ин ələ o Sl asal Ја ӧзәл 

A гут дә оз ҹә сә $ yelə ак (ASİ səyə səli əl 

... Gölə тҝ səs əə әмәјә ә asələ yyə as 

Səsə әдән ә ә вә әсәб zi ədə əYÜ 
о=гала аз Бәјә нәдә фә С̧әлә ә s Aza 

- зор ӧзә əyilə 22 sələ rəməl Tə дә nəsli 

десә Sə di asas ATA iz бен ыдәх (3962 

Si, eləmə (öz darə gəlini YAŞ аддә " esi, 

ә əllə əə əx, mə 22x5-0 
дә asələ 4 gel дә dəxi həq 4, ә ДА 

әд дадә алә OS yil сәсә $ yə "* әјә 2.4) “ди 

Ы... ә əə ә ср ӧ2л0509364 Gülmə nəl gs 

səd aluləsl 2 ədisəəli əə əsi, алаг .... 

229 Gə ə аҝ̆ла јә al əəə dəə ad даа dəə asil 

təv 2203 Səbə јн әнди ə ələ a ҝәдә 

sürə ор omə) $a ayə 22 әәә 28 08 899 əə 

ох ee Əs seal lə 5 ә ајә әд ӧдә ДӘ и әв 
Də 
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Су adə əə $£ b МАК ДӘ әәә əra 

dəəə os Şal Az сӱд ə 55:57: elə д65 

gəbə sələ ə ə Ço səyə Şə əti lə əsə гәз 

dəy ik әнә 33 daş q “əə әлә ə əə sal şəli 

“EST — Кәб üsu — səl 

Gələ — 2. Si gl ələl ә Şək ә sələ ə 4 
suşi “düşar әзиб ay $ S.S ə | бәла дә әда әд 

“əə 33 əəə AY Әәә a бас̧а Әб јә ЫБ ДЕЈ, 

yə SE s kə аб ә вин бал “əəə әдәзә əsə da əə 

səli Ӧз ӧз бәдә Dəli oa ак Ӧзә ӧлә ДӘ аз silə 

GƏLSƏ ə əsə ә дә дәһәни ә ак Һә 4 Әдл 

Ба iə za ид әнар 

ələ sla бәк О зә kə əf ӧлә Әв ад 6 s laş бу 

əə Гәдә A, бдулл aşı 

әзӱ Ји el sə, ADASI selə әәә sal pə) д3ор 

лалә ад о 4 Ы dA ə zə батыда вдә sul 

РС РЕА 

Әз yə yal ӧдә әз су, вәд дәј ə дә ӧдә әјә 

= — dü b ASI ə ə. OŞİƏTU esə, olo əl, 
Кол ədə za PU SEV ASİR bəzəyi əl 

992 bədəl Әм дә 4 Дәб дә S yədə ə, дә dəə Dəcəl 

ах səbəbə “lk S əəə ə la əə TA ex... 
SET “A kə S дӱ əəsəlin "o Və, dal дә ә вә) 

x Ы zaləəə bi, 21 Дај) Səsə ə dələ ol * 4 şə 
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“ — Hə 44 Еј д | ас̧. ке. 

sərir ә “Al də Çı yr” кәтә ə aq ər Göl əsl ) бә 

ə ələ gəl “4 дә — 5 o təzə ŞLəfsə 

ох ил s ə ət a 1ә сдә? .. Ota ss 

os dən ə 2 sa zə 4, 8 gələ elil 5 

əə ər adla ха Sizs an 193 ələk üluk 152 ә бәји бәр 
Абад sə ıı зы o a 
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də ин. 45 Фәдаи. ән СА dəə од ә) о ојн- с Səsə. 

дәб вәд, R ,, бәдә 92 (533) yə 2422 әдибә ӧдә ә2 
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54 25, ӧдә хә .e2 əə əsa bə бә 
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364 дә 35 аба ələ аҹ = би ҝә SA ə əəyəə 

һәдә ə 42 san Tor Саак yal dəə S Asalə кк дәб 

ди Ссә,6 444, Yo вәба иә S ayla əəə yal 
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ӧз A дә әзм 3 ko: сӱдӱ даа иб дәк oa ə. 

ә dəy ән alə Səsə ay dala ə әд SEL вәдә ди 
"lə Ley Asa ол əv yaz ələk ә ə 

53 дӱ иб Хә 49, ZA 4 әр ə әд әдән ә – 

75 ӧз зәј əsl cəl әзм əl ол) аз дән он 

ә, аадозилал Әсди әл səs ны 

era .“ “əə буәҹ) sələ әј, . məsl әдјә 

Рә ә Zə Söəvə дәм 0 lə ol да salı Şu səl ee al di 

Şal zə əə əəeləl dal aş Şən 252 ӧјәнәд ә S əmə ələr 

Рә ... mi araq Şe Sə әәә SAL sik Soz 

ех әд os)ü 0239 д ә” 9 әд zu “ билиб әәә 

...... sial r. "iyə əs, oəəll сәдд 

“8. =” бј ә ДА ә Аҝ̆ бә ӧдәјә 4 ҝәз, oy esl и 

ӧтә әәә A yə əsə səyə ölə sə əli selə 

. (525 ам yəl -ə əl Əl, 645, 

—| si zə 

ӧӧдләзк әт ДӘБ әнә, мәк), әј дәб alə ә кәсә 

ə вәл gs ә ол әәә во бун 

КР ИЛ. uslə 5 əl asli, öl әрә zə 

Əz $ едә — əv S də Aa ə ән едә Əəə al, әнә 9 Едо әәә 
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= ән Ләк әл ә süls si ə Һәә оа 
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elə ll sədi Gəl əəə əə 25, иб dl £ gös olla os 
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Јод Ју АС СС Sİ, с ә 
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Ayə sə ŞU məl, yaq əssə ӧн AL sal. 

1384. дәб ада, A qəd Ki ед kə 3. s Ay VA 

вә зд səl il ələ $ ҹн дадә бә Фил 

дә əl yər) ав ә дә зи səli da ДӘ ојун Bu 2 

ӧлә ӘЛ әд səbə 

və ətəyə əzəl 

. . дә ке: ә инин “en әт dəə” 

ӧзәк səl) Gölələ səy səs хәфи m иә јд As ez 
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Qəyədələ oşaləşəl Susa s, iə 2” — şəli “sə 

ыы “ də Бек . - ... 
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(SƏRT ƏLA də ao a şala зб бә mül ələl әд As 

sə əə əkə бә ох аг 6911 вәз ӧд сә Ss, 
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ə Siz au Е: иәһз elo Һәзи a ə dəəə 
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ci ЕВИ 

Әб јә vəyə oll ӧз 35 62 ə Si ərə — ) 
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“la -ə ә зә дәб ән әд. Gəz əə әда "ər 

ија әј онә Qoy РЕА ssla 

ӧләзА ДӘЛОА әз ei əə də sal əə əzə, dəsi eko 

yə əyal gəlinə ok As AS əsəs əə s Ед 52, ə, 

x... әл Лә Дӱн Оз ДӘ ӧдә дә се 

ASİA Ayə pə ӘГИКИ sol STA gə ə 
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ӦӘРхоҹднә TA Tİ kəsi, == —- әбәр ә әәә =, 

bəm TY әз әхи АЗ gə, əxi әз ə zə 

ЕР silə ələ 
əli səl alə 6 a la, nəqd $ s ya, GƏ, du) ə o2əİTA 

әд дәмә зд бәлә әәә дә əz әмәл 

ән - Әлә ded Ејдә us ələl см мәдә. АЈЫ сәј, 

ӧдә дә дә ә бәдди) 
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Дәдә аб јлә бәдхаһ 
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“да мәм вәә дә дәв Әдән $ qi 
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ƏSL әд 35” cl, дәк дәр ә вәд дәјә o 

ӧзәк ә Аӧбәә ağı дә om ан бәд old ələ 

os зә ә садә Са хә azə ЈА ә ә әз фә 
әәә ә мә ала да 

дә Alə AS al, . ə,5 dəə oəl ни sələ əə оз ӧд 

сдә Ылә АДИ аб ә səli əə s 



Ts ov 

ЛИФ ФАФ - Yel səyə sələ R əli 

(5) 45: ај ol 399 iə ea 0222 “ə” “əhdə Aİ gə əzizlə) 

ə əy bilə sələ, oələlis sü əəə ол БЕЈ е1202122 24 

аз ul. сәбәб ә ома ә sə ә ҝәда лә 
(0896 ән o. R” ә ҺСНЈ әзӱ ә ə бӧлә 

ə dəəə. Сәд 22. ə Блә вә o ОӦзт 

Ло (Şək ə ә әда əy ә ҝӧ ӧс ilı 

ЕА əb Gəli, di ӧлӱб əə ə də 2... 

səyə əya a səl əə ol Zə əsə ибн би, səl 

(səsə Alya yəyə бидә Ле) =и һәзә ә ƏL (55 ə 

За Şİ YİÇİY Gələ ə ə əs əəə əsl әд əə 

ЕР TAYIN Ya вәә sələ səs 
GİL ə s. Худу ələ 3 dE əyər, özlə 
јл Һал 3 bə Sbasisallə аб 

әд Дәвә yəkə İS səyi AL Sa de ok) əmmə VU səl zə 

el us әәә 2295 әр? Ы һә Лә Az yi yan əsas 

ә dəəə 02 VAS әзАЗзодә = Јаз 2 x ӧ ә 

ид os oslosə АЗ əv, Vrr al, əəə əə GÖ, 

—7 дӱ Sü ozu sə ələ 1 2043 

Sə yl ə дә sə әл ды iə дәнә бас уд 

ВЕР ОЛИАН ЗА Sali da A за 

ə ə əə. ə... 
ov avo: Şəm 1 533, ərə ada азб an əzələ lələr 

Gə ә əə aşlalə ә ӧтә бз, əşi GEO) Şiyə Дәф оләа 



məl 67925 

sələ ЈА, ӧдәмә gə ə qlz əəə əm дуз) 

osas əh акад İs ја сәнә әз до Зона də (572 

Јаз әнд ја bilə, ii demədi ölsel alə əvi 

Sə ə as ləl ә әвәз əəə ах ә бун дин 636-ә 

Ја ür. Әдәб ӧдә әд вә ələ ə səl əzə Оз 

вәф 44 иб Ӧздә ola s КР. r Ӧзәр Әз 

әд бр вәба, Дӱн Әл ә 
səl АДА һд әдәд zı o зд вәд 6Азоиҝ 3 

42 аын = sü ӦәФЛӘ даки ну Л 5907 = Er ә 

(səl QAR ән yə ə lalə oz a Əəə əl öəölə Am ə İt 

ələ Абу он" dəə” Ок БИР dəs дк ələ 

“Elyas pb İr бәд әз, dəm, Az, gəl ә əçls ə oylın 

yə asələ sələ yə yas də səb yə gs əllə ə şəmə cəki 

дәлә süs ән öz ə Sə 1229 =*јә ӧдеј oəsyə İF 

дәм дәјә Дубд еј аҝа ә Ан Әб ӧнә dən əmən İk gə 

“zəhlə as gə ə Д yas 10 səsə вәдә ам dözə 
xə çax işə xəst Дӧјә əl əz əsə һа əəə Де yil 

Əərasə İY yə iə aşsa iə asil səkil əzə səhəiir 
öz kə дәј əğəzəsəl kiz (22 диб да ələ ДЕЈ ödəsə 46 

də Ərə Лә Дие ән ее әј дә isi 3595) 

orls dəə yap дә2ек зи ә дән ә әда ӧд 

əəə 212 2ə дә ӧн ее ах ələ GÖLA əsə Әм 520 



Vo əə од 

Каи АД һәд бакы За 
Јаз Јен dəb Göyə al alçı səyə ЈА 

Р-КЫ РУБЛ или. 

әд səsi gəldiyi бәндә ЈР əəə, m. 
се (ӰЗ әд әәә əə əə “ə admı ə 22 ил Әк 032 ӧндә әәә) 

ӧ ә dk ml əə ә әзән dəə üzlə әзән adilə дад 
ваздәа дуза ә әзм ә ӧл od El gəl) 

VALS ə dəə də ааа Ја abla s salam ә лә dəə 

Об зә О, İY вәба, səmə Дур бә сәј Је əə del) д 

433, ДАЛ ә еда, 93 ə ӧд. Az 5 Ыф әда Си, 

әд әд ӧз dəlisi әд ösəl (359, бәк) sələn de 

əə. —-.... Azn... од 

ОЗ oll ба вр ә ә səla sələm ƏT 

Ку AYY sə, Оһ зәл dək әз ә ЈН АЛ әдән 

ə. ха әз 093) 64 22 ӧзәјә ЈА А 

илн ə 24 там ŞA 3 ДИ сәнә вәзи QəLə 

иә әд ео изә Su әд ӧмә sas, Әб 

әт әд daz, ӧз саф дәнә ələ ə Tə әд əə 

әдд олу asə Лә Јән Ли ОӘ:АА, əz üş lə A yal) 
b AX asiq əə asya АДИ. 

Әз ван Rə 

gəbə вә әз ə Le ӧн das əəə Ы̇ӦдЕӘ9 əmii əzə 

gəli əə gəbə sal Zam aşk səb səla kas 



7 TY o:55 

cə əsə əzəl 

səl дәдә ə ƏS şə əsə gəli əə зд 2 кән 81 

844 ə İsə divi Ozu 54 pə au əəə Gə си? 

ӧмә ә АР sale вур ә = ЕР 

- дәк QAVAL sə əs ə dəəə ə cəlil ә. ох 

СК ә 2 833, isəll gələ Аба əl sö bəzə ib 

дәдә əəzləl әда зӧзады дә, üş lalə 3 ozəl S Al, isə, 

сәв dəə һәд ДӘ Ад asılı ӧз дә ölə ələ səl 

ez” Səsə дул ə ŞA Вә ајә бәдә as lalə 3 əl 

дәз ә ЈР бы Lə дәдә Ек2- 35 S əyə 

“əəə GƏMİ işə Әл к-ә aşa yo ər ə asa .. AX aaa бә 

АР ЛА Н ЛЕЈЛА ДДРАМАРАА uş lələ 52A AR 55 

42 ән БЕРРИ Рел 

səli Q aş lalə dəb sə 3 kə иб əş zəl вә 

üz sə yal a sələ Gi Оз (ӧҝ̆әә mə әләви ə ə S 5-мәз 

сәбәт səd azo a az elə 5, “ÜL laləsi 

од ...... һәб аддәзу 36, "uni 4 = әдәб. с 25 

.. iz şə əl Vəə iş əə Yuşə, s. el za S 

Azə GƏLƏR zə səbir o lÖ, .—. 2 ә 

döyə al sə əli ask 14 һән ҺәбзаД дә Сд 

зај дә Уес Дә һәдә ДИ 32 26 *: ӧлә ələş Ain 

əbə gəl ƏS дәјә 635 əsə a S os ga dələ Ел 

Ки əsə səl с" 



ДИ Ар 

Әәә Дие ан фр ОЗ salar. gədə ə ДА 
әм dayə бЕЈӘӘ Asl əkə ə ад əə П əy инәјә 

əmi osa, Avaş ayı all edəm əə ailəs s 

əə Yk üə мә Јенә daş ss ə dz sə əəə 4 
özlə yer əəə һаа ələ AA 75 

əl aa olsa çə əsə gə Ди ale əl но вәб әдәд 

ӧдә әм Әәә oll ələyə də alə јнә 

ЕР РЛӘР 

адлан ес окәм əəə ӘзлАәДи да 

22931 yədə “5. s İSA us, 9 Oz Lə əmə gələ əəə ди 

özlə зә dəəi DA a a ə Sə ASL 

əleə ӧз Əzd şələ səl = ә. “=” Rəyə AST АЗ $ 

səl вәә əə de en... 

p əmə 624 ə "Az səbə as sas ə zi əə ə əni 

ӧдә һа səl, LU dəə sn aZ sus və si, 

“x... вә ОХәВдә9 

ӦзвутА ааа əl əə əə Әлдән mədi Ву Улу TY səli 

QA Rəsm 3 AİL ədə əəə мән әд, 
Əə yas ə sə ei asələ əə əə isə Sİ да мәндә sib, ol 

oll ras gl asa lələ әбу да ЗА ӧЈӘ olalı 6 

јә AA paz ZA ән дәдә o ələl, ед ҝәдә Ада sə 
gəli Ман ад ә да зә zə YA əəə = 

ələ ДА ов? әҝ̆ o ə Әлә 2 “зә m о” әда 

HÖ Әдән 002 



Ы "Ад s 

hesa üə * dəə 8338 ələl) esə örə Tə 

О аз eki ә 
əsə Us” 

ити ә aşa 
ә ə ilə və 

— əv mA əşəl 

dəbə ə əə Gedin га əvə, Səlis əs, из) 
Зејд әда pəh ələ əsr ӧләр. ә ди 

0 r вәә s 

вә 357 səl, səksəkə) ə əə бӱ Һә идә 

лә зәнҝ əəə sui дә Gi, səsə İBA s aSə 

22 ӧз ва сә ә ок АР ан ә од Х 6989 gəl 

əya gə sa ələl s ə Ән ома Y 

bz a A əsa Vəya Sal alaşa 

“әс əə S вә gələ ələl əzmə taş дә сајә Sab әм 

əəə азад бе zə ou ад ан ədl ua gel 

ә әдән вәдә pə sa ola sul s dalıb 
әз ə ələ вәд дә бәјаз də ЈӘ 8 дәнә Xü лл 

Оз əda ә вәл ба әәә лдә әд 2 

дәдә бј əya фа ә БӘӘ Ӧн о 93 op əzə 

КР 122 .... Ӧн 
əsi əəə İşə sə ək R yaşam ААР səə3 AV əə "$ 

osas ola oda səli əəə yə ə xələl zə О Әлдә әз ЕТ 0352 

əəə əə ab əs dəbdə Vİ səs də “ə S ба əə zəəl3 

əzə ам ади Бән вдә әз дәв dəl bəzə iə 



YY cs лг 

44 4 (Sl by, tal ə 2” 

дәдә ар əd yə dA s əl sə ба ə ох Sözə 

ala Даһа Лаздӱ ӧлә əə əmə su lelo 2 

6 əə 1455, Ех АР aa ад ә2 

3 од әд) ВЕРСТ ЈР 

ЈИ 23 4 СЕЛ 24 44. üzs 35 Və 2 ә бадә, 

ösə,əTT eldə adə лә ol әв Gə əs ədə əyə 

СУ һа öş ил. dəl Әәә ol 2- блә - 

јыр ав YY ал ә ајд ə ə səslə çəx i.a: 

ән зә İİ Бәзз ан вәз ду зы 645 az, кәс 

x... ə əə ӧз, 

аләмә ə 2 S də əəə su əzəl am əəə 

Һә әрә О zə, о дә da yəlisləəə, 38 alıq 
5Ададыә зд yə a дә лә s, dələ 3 ə әт, ЈА 

Sə omə вә ДӘ sə Aqa ӧз бТу 0469 95 
АД ә, yisə TA ДӘ дал az elə 33 ə A зәдә 

“əzə sə A ə LA zəy le ... enə 2) 

ӧдә mə səyə olu alə зә də ii əyə. ӧзәл 
. Ваал isə ə əsil az) olalalə 3382) sx səl бә 

Bgsə əəS dəf SA 24 Ӧзә ә Да баја вәз 

ӧх —. sə әнә gərən Mə аб 

әв бәзәмә gəl əə AYY Ех Yə dəs sz Q 2 üb zl 

Qəmə AR AYİ yola da AS Gi mz ӦЗ Баба əəə dəə 

səlelə ə. em sə ələ Lə əə də a мәдә (2219, 



ə, ə Т 60 oələo “di әлдә əl әла вәл 5. dz $ 

дӧл dəəə әд Әһ әјә səl ala 
сдә мә бәһ уд ба ay sələ = x Au 

əəə sələ səlli əyə yyə gə £ səl 95 sad 

all əl вә Са әј ә ә ајә dələ əl zl 

—əsiş şəli zi ДА сл аһ о дә gələ ə səl s 

әлиф QU yyə ә S s səl ASA ə аф нән ненен вәә 

ə ад) СА dək Ae. вә Lə Gşraləl әда? дә оз дә 

с əkə dabana səb, Şol ӧн ə 

вәлә али әд, təs ЈА “0 5, РЛС Ann 

— ipə dal 2 A S Sa əyə Alaş әд јәдәз 

ә — ох дә МР ə sd ez əsəs 

Ән охда AALAA ə Sə gi iç дмәјә ә 

ә vü, ҺР call, дә әкс. 

ода ҝәда га дам мә дәф az Saa, 

иә 1 SA qələ Sə әз, ә адада 

һәззә ЈА əb се İT. ügəy) C” ələ əsə и ҺР 
ӧјән дәми Ҝавә əə əs əllə ə ə Ass дә бәлә 

“ASL әз вәә СӘ ә di ах ки 

әв Әб әд dlə О АХ 5 бәдә әд әз 
Say de al әдәб ан ələ sə səl oll СӘ az, səli 

(smr Su Ӧдәд9 әдәд, Yan Gədə. S уд бәм | См 

2öyə 45 A osləsəly İY sə, od Ј b. əli, д 

“əzəli ə ə S səlS al ох dus 365, 5022 cə Səsə һәзздә 
E 



"Аси Bə 

46, SƏTR .... 82 Сан ” m” Əə əl 

әз 1 İY зһ дәб ај с Ад “ə 46.) ӧл 

дә aşya 6 io 6 üsəə sə 3 ти. Gə әд әса Елә 

Ӧз ӧдә вәлә дәдә әв әса Sər əə ДА s əs 

20000. əli A Lə səsi, ДА. 

дар dəə əəə gül әзәл dölə gə ə SƏSİ əəəəə əl әли 

ӧзӱ вәз Sual Qi oy dələn geəə gəl ама İsəgə TL вәб 

Sizə səyin адда. seçib dəbə səl gəli əs 
ST. .— ДА дә д Sədə əəə 
РАР ә) им дә Ae aaa 

əyi: dənə о” dı дәдә səl 22 $v və : ҝә .. ə” 

Əə səy a ə Aə,6 əy иә суда А zə UZ a əəə ii ев 

ЕР ИРИ. ix 5 

Ју Елә асы дә аз səl kəslə ya əə АТ јудһефодаб 

ан, Әлә әз зә, YAĞ ха adl КЕКЕЕТ 

dəlsə sə S szə Əzəm јә Дәдә будәкәјәб Лодз Tı əf 

Дәф вә зә Ев ТУ səla әд аб, әлә 44 (əə 

(yə 3 əllə əəə dəl 59 İİ sələ 35.3 2 74 әләм € 

oğ səma ад Казак Әлә әда 
әлә од 52 ə ки әб. би даа Аб 92 528 TAR 

ЕР ələ əyə, 1. Ae əə) gəl 

Аз ə gəl 

cv əsəs əə 
güləşə әјә, Sal Gə, səm əzə dələ əzə əə əl 



лу а 224 

ән ” ад 212 ӧдә зәли уз дә Güllə salli 

КЕЛЛИ ок əs дәб әәә 

Орал. zə (1 әд, zə ge gə əbə Рә 

ӧл ə Әти ə Код 
ҺР Кула 

ədil (63 oəli isə тә мә azə S ts) ,,$ 4 3, зә 528 

ВЕР ИРГ 

əəə azə Бу əə sa ӧз дн он 
20 Сдв ии Aaz Sə, $ Şə 

e.ə Şək əəə sə әз Gəməə MİY 684) ədəbi zə ӧлә ба 

ә ә дәф ələl səy si ey səl зм ә 

0, gədə gə tə ləə ə не səl мә əyə ə səl də 2 A 

yə ələl əə) ge əəə DAŞA ŞAL oz bazı $ gəlin 
ӧз әс S sələ səmi dk Әв UT. dz əsmə бә 8 

ələ sa şase 58 o52a оздӘБ ə. сда los 

“ALL, аб ба мд Ди, Позәзде әнд sə dəə дә аз әбба 

= ӘЛ Тв yə ə allı ӧдә əə ә səl əs 

да o ləbi maz dl 

səsə əl gəl, вәдә 5 

15754. 

(ə İS ol бә $ ə səsə? ҺЛ lə әәә ga, dal ŞAşI 

“ə ик “кы әда 1. url ə... бә дә 

ән 5. üb sd 6321 sələ әәә әәә € əə 

Sul, .. Ap əl, Ы ə yyə ozon Adlaluşə 3 Об да "r 



2053 ə 

ai С̧а сән ok 334 yak əvə әдәд әв SAA 

al A ASL əsə ız a də A əzan 

(səl = Aa ails ҝәзә dəl 2 T. сәһ ав üsul вәд 

әдәд) 31313 Ләл ələl ə ə Ыјдә садә Саха gə 

дәр ЈА əslli ei yadə Qi za ə idi iL ola 4, 

иә аг əli A sələ S s aş ЛА ә all sə əz 

eki Masis ərə su uz əaly 2 göol3 öd әз əəə şəbə Ty 

вәһ a sə Да Аб ода 

mum 

2ə ... aa 00 ә ДИ ә из) Ы 
üsesİaə-İ дә iş lal 2- 52 оедәТ ДӘ ә ла ла ДА 

ələ Sal ат вәә нә бәд ә" 
Да), О os әла ХЫЫ. Asa: УЛЈА 

dəlilsiz ДИ Ад) ан ad Asu A ЫД в 

ода esə с) alan ə әзаб əsa ə lə, o zəl dəyə әдәдә 

Gölə zə ну Gəz 200 Ra ə ӧнә Әәә 

код Х Аз адәм бә ад әз a əə əəə 

Ур. ӧӱлә һәб АМА Әз әд selə 462 S ələl 

Екобәнбӧзә Ӧз Rə də sə A əyal oxlsoğə 

Əzəli Öz лә кә 42 дә Ода ҸИ дә ü Görə əəə ə gə 

“$ ls o блә ајә az аза Səs одӘ-ә" 

“yisə вәһ 1, Gü zə əəə ə səl gə əəə sss s 



ла | Ы әз 

дәки фи дм Фә sə məl AŞA əə S gəl дәв Ox ərə YT 

вәја Јад Ы 04, əd aya 335 бӧҹәји T€ 

Е ez әд әз a ə nı ə 

əzəl Al S yə ə üzə sr? ӧдә ад дә ә 10 3 də 

Ад ак әда S дк Әр бә ƏİTİ əə ə səs 

əyə 0923) $) 54 oğ. һлд 6 ələ TY yə A d-ə 23 “us 

Әл qd Аби әд 32 od ara əə yə alsa, ДӘ ən 
ҝејд Sel yəlalsı ə. $ 353 MAYA geli gilzə 

əzələ əllə özdə zal 2 Sas əəə ol. gülə zə 

әла diz gə әл ala sa aya Aa 
вә S sər əəə A əzə sələmi asa ab 3, də ə ə 

аҝ̆ ŞA əə адәт ə əzələ eəəə Glə oa) sz az 

elə a, aaa ə зә abı A Sə əzəl әзл şəli 
zəh gl, ә gəkəəb Әһ бә, Әз A səri asan s TT би 

(Sex əə öyə ә алә АЗ, sm özəl dy ori Ен 

sə Də 48 ezas ə To Дое Qi” да od 9 

= ДА Дәдә әз sil silsə ə da ән 96) 

ҝӧ ӧд олу ид Әәә isə, gəli до ав $ TU Дон 

229 ЗД Әәә “Хок gə gəglləə Дә иә şələ 

Fə dy Sə alo gəl səs A. TA asar, $ zə Да üş lon dl 
Az әәә әјә лә Зән ән Bə yı ада aboy әзәәсЛәг иб 

ур 
əsə A ана Ан тә əə Сӱн ндә иә 

О дә AT әд ә ДӘ ə asa yə R ge önü Gəz алә 



zə “ЛА 

бә əv, ə бәһ s 2, дә SI gə. “əzə ə ə, ə) 

əəə asa) АР дә gə Дәә s oo AL alə дә S ss,S kə 

—әкӧ AY diz əyə ələl əə Дад Аб ə ӧдә әзиб (64 ә 

ƏƏ fə: 4 596, вә оздә əəə dəə o) dəs sə, 342 

ӧдә qra za əə, x. вә ӱмәдәаә асур ОЛ вӱ A 

дәб xəs Bas 3 ә eu озе2з sələ әв. 

sz bö ə блә “ə ədil Al əs si 019 зәл 64 öə ох 

“ədəmə ад” 24 “LAS алә əylən 33 os M əsi дәзу 

“8 ama oa, Hoca Оз Әб нәдән ə gə 2) 

Оаһу гәдә т 4, 22, ә “zə yə ym həl ə ə Зә5 (ə 

ӧлә ЕР БУ), Sale 

-. Səs Sə зә вә yes müə O 9) мм и 
“in dəl əə yab tə” Aba əl gə asa вәә adal AA вәл АД = 

5 оз “ҹа 

1, ə dm АР asələ den ai) - |“ 

“əə əbə do ӧд aş yam zə əyal dəs gələ sə əb əs 

5”, C” әд дәб gə M зӘв ə дә Sözə 

“əə ə ə Ҹә Әму YU əzə öz olub 3636 .—. 

О дән ӧдә İY əəə əl Тит 

оз (üə əəə ə a əsə ƏS ai sə әз ə Səbə бмдә 

sələ ə əyi ДӘ дә сә am A ə əəə дә од ви 

(әд s əs 344 dəb Даз dənə ә Sol üzs əyə 

ALSA ələ нә Air, m... әәә vəl 03), ан 

sisə ад од зал lələ әл Ах s Su) = —- 

Kayl səy səli Елә ŞS Ae, adə од sal ДИ — 



Yı БЕ2с 

aç әл 5 ә ик dü ok as sö yaa dani m o Т də 

gb, 45 zə ах АТдәд Дәфә ад 4 öy 

Бәд 3 yan isa, ӧдә Дана A ə ə 

ИЗ бәндә ә ЛА ә ә Ди 

Әәә дә ӧлә әнә Х sal as едә әз siz 

РЛС 
ЕР asayb sl os $) qəlilə 3 gəlsə əy ƏSİ AL səl 

Аләзә дӱ S səla ә Sözə 22 ҝӧздә дән ОР ələ əəə 

ӦЗ Мә да ӧд әд —. 3 әәә $ a) İS лдә јә 

ra R ə ın 
гәдә). әв дад зә 233, $ 5 “S ə) bə. ozu ə). 

Məzi, sələ AY, ја 5. 246 Alə el as До oo 

gə üzə ə lələr Air gəl əz Aaa dl əə 006) 

“gə elo o Аду ә дн. му gel - 

әз оҝ̆ә Şeri ml Аб ха ҝә. özlə с) әрә 

дәвә ав Елә адлә аси Н јә gə hə əsərə? к- 

оба dle alaya 49 ələ də əəə је дә $ 
әјди gö VU ASA yelə 5, S Sn yuya 242) 

" 5 sal Ејн əzə 2 Мә вав $ S əəə: 

дә iy әәә јә s cər а” Ӧз örə”? Y, 9 ül әд од 

Ода аз о ал әјә Ман oğ zəl 

дӧ лбәд 3 =5 a ҹ əyə әм əə əyə јад9 (5555 

ик) əəə 22 ələk әәә 3- özək 2.2 ala 

әл sə O və lə Әәә Әәә, az - ӧдә дәб 33 



Әлә | Y. 

Е2 ƏS galz- Ы, 335 ab Һә QəReə əl də —ə s əs OR, 

ə yekə asələ 4 - dələ Ef дә - 2 әм әз əsə yaş 

R. дә ә məə . —” - Ы ә. бы ыл 

вин. "YAN 9)? ə 3 3 ə yəp ə” ӦЈӘ osa ə 
x “ən ә. şət əsl 40 О, ӱиаә- 9 “əsə са. ә ОЛ 

дә әду R ol, Са, sə $ əl ју дл = — O ә əsə? 

səl silə aa $, әнә ход £A uşa ə zz gəl less 

zi ə dib özlə ölə) səlli УРЛ 
оз ә ә әд ә dz Аб Ә ӧз Ајә əə, At 6 040 

ә2 Сәиди Gəl 4 алә дә səs A Gilə, о, (səl ӧз ә 

75 әдәби —. əl Си əs — 68 ... ӧз5 
ДА 4, 

(6 033 650 лаз o yə? ə ÖV a ə. “AŞA ə 

sələ, ә (594 ə 552 О Ки cı ıq dala (səl 20 Ələ 

дә EE oo вәд Дуа oz әкс iə əs 51, Әз 

ә зә lak ALL әд ӧд әбу ga əzəl gl Әлә 
Ӧз çü ə ӘЛ ә әз Сада) r. “ə Sə ə 

Viza o... s o ЗД АБ ә det ə. os ф62 

СА, vərə ə ндә ә АБ дә, с, oy ə m”. әд Ӧз üə дл ЕЈ 

50 sü cəli -—. ә a şə eni 

- əsə 

4 әјә “O” an AS 34 ҝәзди 49 is 92) 224 2775. SALI 



YT ar ə 

ə. d He cələəslik гә dəəə Cə” “əəə ad — ə yak 

kb. вә С̧мәкә Gi sli sas, У 

Вә | дуз əə ATA -—— ӧл әд лә A * də КТ 

дә, 439 Gö“ əsk (5393 yə sö ӧӧов әд Gül ә 

дәјә әз 4 әјә зәдә EP 233 əəə ə ə sə 

vəv əə 22 

ҺР 45, дӱ. фәза бју Бәдәлов әдәд Əl 

сәд eyiş-əl) ı ах 35 бәд Gü дә О ән 

РРРРРРРРГРРИППЕРГӘГАГИГ 
Yə јһ әнә хәмәфәнәә $ cal ea sədilə 2 АК yellədi y- 
7.” Әәә БА əla isa 

dalıa “ə 15 yal lik Ay ou yad s Sizə QALA T əri 

Yuz, özəl cəl əl əyə li kə зә əs 23Y Qə iləsə 
бә ҝәз ӘЛ. Јин əə 2 зозә әфә мә әәә 

4 sikl 5909 A sə əS вдә лә, 6344 ә, әәә 

– һәјјә (6 əə Gilas ə əx 9099 çal = “Sə | Елә 

x ДЕ əs gəlsə Az dəbə sə . 

бәзәк) 1. oveŞ əl һан јемә? -.—. əə dələr 

ӧдә :1-1422 до Је зд ну дәдә sak si 

2226. О ддәза “İst oya səy A о ə o əl ə ӧлә 2 Јан 

çəkə azə ə дәјә a səl Q OL əs ay о ЗА лојал səl yl 

səl il ә бз од = S) дәдәодәдәзфәЈәут 

әл Хан аф əə ӧзӱ gal (ОЛ Sİ, әдәб гәд 



dö ə YT 

ŞS əə za sədlə ə Бел ДӘ ә mə əəə Tİ ДА) 4) 

әлә ... БЕРРИ a sə 

“ə ai Sə nəə әнә əl ндә Плана Хузли 
ад нә ..... Монд ib su дә 

ед әз әхз "ŞİNİ SU ку ә $ əl Ад me АЈ 

сәнә sal ДӘ əə од 45, sələ əyə əsk səl TA 

Әнсә To asəll səyə ду sisis os ulus, Əzələ 653 gən 

“S lə omə Әр У Ӧздәдә әәә val ds ə 13 јҝ̆ 

вдә әд doə hə әзән ди əəə Ун 

€ ələ yö isə ə TY Дәвә 0952 әбу 3 246 Tə 

аз ә “məə $. alə ә əkə ә alə zə səsə) 

4 352 333 gə sələ sə Zu әхи дә Sözə хә Alə 3 TA 

Əəə yəyə əy ali $ ys a ə dənə asa səmə ә. һәләдә 

вә ДА ly aş Дз lam ад ДӘБ asl сиз ДӘ ан До las 

“sədə əə ӱл TETRA süs, öv. R əə ə ə ə səl 

əsi ал әв бӧлә aş әз Vİ 69 5 əzələ az, ӧз 

Ех sə, 001 A əkla әд ә от axı əz 
“ə | 4. АК ə Əəə ƏS sul ud дәбдә 

Və $ a, s aşdı sə ə Әл də Şe, Оз .. 

Ai, ə ə dE Lə s xə du 

ur. Мә əə ә 8 də örə səyə) 

әда əə gə Ss, Tə: səhi ЈАзә .. ədu əyə 

“pu ox дә gə əllə yə аҝ̆ы ölə əəə 5 1ə,$ АД 
ei ə S a nəA 438, VU əs əəə 5 5 бу ӧлә 



— 

bi x ə 

ə . Mə ABİ: 6645 ..—. до “əl 

çilə Ы̇ло УД 1-2 əl sea “əə döşəli вәд 

ə izə МВ Моҹ ә iə, ә Ед әз әд əla, sə ƏNT ə, 

фа s A Sə as yz СА əbəs dz Sə zi ə 

Ӧз әбд 54, бә СК 23 ә Ок 3 АД ә ә 

ә Әз Ӧз АМ ДӘ ед д8. əə əy zə lə 

 iayəkə yə dəəə səl səl 

Гу ermə yə Ce 

—” 

lə əyil $ yas x əbə Зәки Ејлә “əya s lək От ələl 

ӧз əmim əə T 629 “дәдә dlə mu əəə 8399 әәә 

Бәмәсазк sə уб ozel sl “LA üə də ис. иј 

та əl dası Aa lan kəti g?əv səli Şİ 

бӱмә a ək səl yəl әс Sə əs əbələə Cc?” иә О2д2 

22... m. s Süsə za ә sələ sə zə. ә о әәә 

БИРИ ALLA АС бә за o 

“фан ә ул ну тә ЛА ан 

GA Ла АД әл Q ay Alsu gə Alla m. 

ҸӘ ə бә аб кә хә сјаб alaq əb səli ə 2. Sədə 

ВИРУС, ӦЗАӰ ә". ula özəl sulu 

o Ӧз əəə dı бадләзә 31 33, Er бәзи ә 232 

Şer -— Vəzi ox sə əl adl Səd, elə şələlalə 

Adil gəzə YT səl ƏLA yə sa, бәјлә Lə əəə sal eli: 



iv 226 Ye. 

Əzəl —. = кин ә al — Ы ələl 

2-3) ҝә 34 Gazi 488 од əə ок Qəzzə əyə дәмә ӧдә ах 

әв gələ ə Şə yas ә ӧл ҺД dəri daz иә әбу AA 

ə a. 00. ур 

Al lar, “A. məsi Ay asl Slal ја bəl sağı 

əs әнә 2 ŞVy —. ә — əsəbi 

gə Елмә ЈЗ şəx вәд Аз ҸД mə ən ку Ер ә 

вәд ода аз Səy əyilə ә, 5 dəə, АЈ, 4 Ы 

дәбә abi) S üza ə özeil r” sz əhəz Pəs əssə 6 54, о“ д2 

-— ə. öl аза сәј Ҹи —— Оз İt üşyelələ 025 

ӧз аным) esa ә дә “əsəri kəsib 

ədə əəə $3 .. 5 ə dır şələ əs də Ss, ün 

ela əs səs ti Gə 4 əsə Ан 9 zı ода 

oya, ии Əəə didi ələ əsə 

23 cəl 224, Жон səmə” од 2 бӧәзәфти әдвдә 

ələ YE јат ад) 222 КР. 

Əzələ əə əz yə dəl ass ə zə cəli “əzəl çəkə иә. 5 11 

ДА ә gaz ә ә ҝл Tə вәд c misi 

ә ә Кәндә ЛЛ Јән Әәә Ед азб ЫЈ 

әда əəə ту АДА ә sz səl Дәб аид qazıq 

ДА әдәд ә Ҹә ән әлә Н ə yəyə 
oll -. Və s, ə 5. ә 

дин, ЕР 

абад 0 .. оф ӧд ах дә бӱ ә 92) дәб 



“ YY “.. 

ox ləyə 77 Ба Дәдә “Gələ zə KET 

әәә әсәрдә әдә Аво, әд çər LA 

АМА göz вәд gə TT Sl тәг дә СА ə... Si, 

ода lələ 3 A јә ән sər “Ə әлдә 6 И də, 2 9 сј 

КР РИО yes” 

"1 Gözlə gb 

12000 əə... се Әзиз) 

200 ə əəə 

. һә əə (S-ə хә дәдә Аза 5-дә дә Ја ода бәз 

Dədə ә Адәм ааа јә дә də VU 

әз ələ 352 адлә хә ДӘ зи Аз: zu oko аја) 

ə? edə ода (Şə yə S Azə alə Bə блә əə ə) ədləeu 

әәә бә ə A də əə So) Fe rəy əə) 634 
ИДИ ӘЛ o iləsə öyə бәдә ӧд yel. əsə 

Ҹа yə bəsə Һу Ы). daş ә 

* sə də ƏRİ 2 ик bət də 2 694 əri 

səl аз) сәд 02 3522) ə 1 yə 5 1 ci, . ЗД. Бу izə 

Ба zə әдәд Ы Adə əv ал. дҝ̆ lə дә сәф aa 

ӘЛ ад As nal sə ə бә ә azər онә" 

һә дә S ӧмә ә əəə Н ә Алба a, Au, ak, 3, ails 



-— Yu 

Лӧҹ x әкән .... әдәдә S səğul бла 

дајы oa yoran - лә бәјаз ə səb ə 
gu anlasa bəl dada AəlŞa A s Sluşlabıə 

z s. əllə 2 Lə Је О әнди бидаз ә ә əsi 

:5—- 2. ӧлә ә 49 ӧлә 

.. 11-52 тән eu “ru a sğəə 

ə yasə — ə) bəl. 2.20: Sözə “ə 

səxa ә одда 6 S əə РУ ə səy, şöh = 

Az zə gdəh yəsi Şles əs əəə Tİ ə ӧз ә әд ə yə oL 

ҝој 6 zədə AŞ əs ну Aa səs 
Ab Gəl му тә yesə gön һә, ә 52 

Lə, Lİ Dəbə zəl Һәдәнон OL dus ə l- 

ük dikər Аду ə alə əə ул алә ali 

дәб əs hezi 5 yə SAS əəə səək 31662 yaş səla əs 

Јәзддә әд о Süsən çalan əy Адәмә 

mə də x... .... sə sm ə YA isi lab əə 

səyə assi јанә ӧхә səsə Rei: qaba 

дәв sə səsi ya You ələk oyəl yə вәдә 3 Ер 55— 

баис gə silə səl ale ə iə ssl ei oğsə — İT 



Уд Ас̧ 

Азафлы бә səsə ə Sə әм zı 
дәдә кр və ələ Vəl АА Ах, 45 a), Е, сәд 25 

Əə AF, dos ал 240 sü Al əzə səyə оз дизә әз əl 

дә Öl o Şə АДР 2 —..” с. Ји sə “2 əy ida с 

0. ər 605 Әһ ә сә иә дә әл 

ölə дмә Әәә ab əsə sü 25 ələ Le asələ 

əəə 245, Gözkəəə gələ Дәдә алә Дад бәз səl də 

ӧз a gəl Од ə səyə ән ДӘ ән əyə Las əəbə 

Е2 39 77 Е - əəə əəlisəl ҺАРА, дәвә 

О: ӧдә ә А азб әназ yə Ләл зә ган ју Әләз 

33, dl еДӘ, ә ЛЛ. 

MS, “məə 08 ә da ly oyl, 2 Ја Деди ә ӧләнә 

әј əəə əs əə ә әд dalda 

ə gə 3, Ад) özlə gləS obəlosl ve, ә İs əəə Ҹәбә 

222 302 İk дәбә ән 20 Ә КИ Лу. 
səri ојк A əsilli, kub дә A ə əbi ə is 

.. 22 Ја əla su dəə ou dl Ән lə ӧд ə) 05 səbə 

ӦЗЛӘ əə lə ок dədə Fə əsə ЈАР әзәл АД 

o. la Ӧлкә ə so payda ə əyə ə sr АР o sl iy 

ә вә ә silsə gələli Sə se ga Дул dəsi, 

дә вәә ЕР ə бә əh әл 

ЕР ТР. döləəi, |. 



до “5 YA 

Faş əş ОЈ cə 26, — дыр ə ə Öl “a 

249 Əəə = 7 ДӘ 242) Оху Ју yada alə ҝӧ, İV yə 

од мә gö 940 “ula Gələ es 32 14 С22Ј зә (29 ЈА 

Əəə ə əllAl ol әәән  әҝәд ələş io əə Әлә kəl 

Һә Аду Gə ЛА balə al şəhla 5 əyə 

Qəmə IY üsu, Şiə olla işlən oral sa, oğla yənə, дә 5 işla 
A Mə o əs ә аз sə oz 4, Süsə Вә блә az, 

ӧз əə öz kə ах əə xə 4 “= əəə lələ 44, Мән 

мј дә a ҝәр әр gə ӘЈӘ a əə (ə 57 

əra . Ҹә ələ əy Дӧн ә o ələ əyyəl gəikə 

Lə бәли дәб сјы), “ə b ə öyəlb s... - 69" 

әд dən azə yal С2ЗЕ2 əə —әк2 yəlid eki (şələ oƏLəL n 

ә ə. ud дәнә a ARAL gə Əə İT üsəlAə isə cə: 22 ӦЗИ5 

О am ə “si тди Әби 6 0464, zə -— 

“ə. 48 s GəL əəə ge səb Göə əə дӧ, охда зид аз 

ИЛ ssl 42 зә тк soyuya dz = 124 sək, 
ија ә әла, zə Tə ана Еләзәдә A Дәбә 
Elə də əə ә ə ə АДА ә ии 7 

səl A бә səs” фә ән .. oYasşl, уз ә 

dö ә ә ələ ә xal Ӧзӱ ав бәлә Һәддән TY 
әлә Је тмә vi el əs s ələ бәләд də 

SƏS a... YA 

оз də, 



A “os 

223) Аһ. 92 ə 2 Аг ЕДА ә di ali İİ вдә 

Ы дн ә gə dl əyal ади Play адлә 
ДӘ Лә дә səyə Alo бә иә вәә мә фәз идә 

yə 063 Ər | ƏSA 4045, ib Er ди 629 

dəm 6904 ка. sizə əs AR дә Әлә 34 дәбдә һа (49, 

əəə rəd 42 Лә) Ака s a ə. ЕА es јә ӧдә 

хә cəb? вәә, aa 2. gəzə əy dlə dd ла 

дә лв Güz asələ 19595 A asələ xn ед xala ə .. 

əə dlyəə ән Güç eyb -—. 5. il azz 

ни sisə 2 özək işl, £ sələ kəslə оҹә дә ДА ou нә 

ӦЗҜӘ јуху ан сӧздә 594 ə yə Ayı сәдди ə ii јалы хә Д 

ə (дада oya Say çə əl əə əsla sb əə güzəl 
аббат) ələyə 64? səyə ii, 2.—— 

SALA val ак GA al də le —ləl, it ки (əyil 33 

"ə US Rə јаз (59 13, = 2 “о 5-4 C” 2. "ra ə “ 

иә, аб özlə yə гн вәд İŞ бә əəə ә дә 

ДИ. Әдл дәв —. 

ə nı . Ја Əəə ја ӱсул ә уаазздә səli 

DR. çiğ 0. “kəsə sə İS as, ölə 

әәә. (5) yyə ləb, əsla А Ејлә әнә Yİ 9309 Дәб 

ə. Əəə О 

Әәә вә ә a zə әнә Әлә 

(5 ИЛ ад дә Әлдән ə Məsə ürə özəl Как ала мәә 

Сәд -—. S həs s AA sə A sə say da LA 



бӱ s A. 

Ӱзә nəə идә Lə el, S. g usd əl A Ад 

28 "ıı əə yal yə Дуел ак UT. 34 ə 

Дәтә Јәсәви Qəza sə a də адәт 

ак Бл ə üş Sp əda ə usm de ӧд 20 

tələ əə əsmə зәдә səkər GəİİB əl сан PL Әв зә 

Аб ав yə saya doə 3TY yə iz ӧдә т —-Л ЈЕУ А 

Дәр јән на ә әд ак әр фә dala SAL əə 4 
ӧлә азда с ә S səyə Şal ә ҜӦЈӘ ДодТА 

Ы гә ә zə əm HAS a sayı 

ələl Од lədə əhə ədə may сә әзӱ mamış sam 
да Sözə əl lə əə is ӧн азад Саһ s, ab şi. 

сән ə лә aile зд, әда əə əfi oz дә 
ai, ә 11 ölsə дә ә, дәб бә-иә sələ ə 

053 25) üslu 022 S “bə oll səə5 es) zə ƏS 

әд әт әзӱ ə əli, РУС 

озјӘз o Alo ә yədə əs ә OLyMYR yə s gül ләлә бј 
әјә созун Sali әдәдә 2 əə ay a səf ам 

10 14 ə. Анд 

əv əə 22 

ӦЗИ o əl dlə ə ARI бӱмәксәриә r sə Bə ə Әзиз) 

дәјә зә әр, Әз хә oəS yalı, S ə oğəl sli, 

ӧзедәт әјан az əmə s də әв əs Ән ӧзәјә" 

оз Ајан Сд ә əl yə a дӧлә a ə мәдәд од 



AÇ СА ŞS 

Бӧзд әз əbyə —.—”. Са sığ” əəə oəələb Al 

“əəə əə Aşa ə) вәјј Ом 644 ӧдә с Gi omə аҹ ҺР Әәә 

илә вә səbə QALA əs s zə 220 gə 

(se əə. хә әд зә әз54 39 Səs “həəə әз ә (52 gəl 

.. ə. Һз kisədə ə Sözə səy £ 646 

ələ sə 9 бәзлә SDU əyə sə alla вәд ӧдә 22 

дә бә “əlkə әәә наз ә сәда əzə Silə Sale usi 

sə ə вади ал ДӘ əyə oa, səsi дән ән 

əzəli әд uşlələ 5 әәә yə yei хә əəə a əyə 

ə Јәд, ОД Aş дә Сад şai Һе Дәб siİŞ лә гә əə Y 

AZA iləl od, gəzə ам Ах əl əsə, isə ələ, əz, 

zə Ки ва әзәл Дә 63, ӧлә әәә zən 

оба) ах вдә дәнә Мәдәд sə dl $ ə Ale 

sə ələl A, m.” “əlkə 9069 1), 0461. eu вә ə ələl 

“zə dəyə етик дә ӧјән ән sl ydusi/ 
ох Ад Qə (67 dil səsə, (50) е, әәә sö. Ba 

Ок ə sə asya əəə lə фәнд əsla КР 

öyə ələl əsl ə A ән фә əd одд әнә r ol 
дӧзӱб saki alisi əə şə нәдә ә əəə Дуа əəə sələ 

әәә asələ S use, sil oşləl әлдә əə 

вәд əə ӧдә ә Şİ вә, иб уд ma səy ssl əə 
ә gəlsə, gəli ələl SU asas əz sə yə az ələ 

Fə 



СУ с̧ир AT 

ә 02 ə 226, 2222 220 ә. bəl 

eyyam o əə дәнә a əəə st yə ələ gəl Alə sələ, 
əyə ӘЈУ lon as 3 ox идә Öl би идә ӧх (933) “İla 

СА АР ЗЕГР 

ədl) gəz ayi gəl әз фасиг 

.. a. 2. ӘЛ зӘ a ə sl Аә ge səmt 

abi əs бан ЕТ Әлә әда АТ ӧлә әз izə 

ЕРРЕТИ Лу 

Ӧн сә (54 сј ҝ-Ҹ Уҹ -Ftselle 0 ə la səla) 

səsə) (ei əə Fe ağə gili gərə səmi os asələ, 

ӧз İş əəə əm ə” ə məə ҸӰ . “ek gəl ələ ə Ti 

əəə əə ərə yə dal он mi əəə səri Sİ esə oələ ələ 

Gəələl əə sə, li әм əə ou ә yədə əə 

КИ ҺӘР СБ Fə, Tı 

әзәә әда озу ан ДА Ат ӧд ӧз Зура ба, 
Од әнә ТЛ ДӘ kəmə A дӧ сәв фә ЛА ust, 

вә ДӘ бәк gol gə dən Oya сизә БА дә әз аз | вә. 
ҺР ТИЛ Бә usb $ 5) lələ, 

axanda gs һәддә Зӱз секјакә Sə els, ӦЗ ... m... 

20): әјан әд бә Дә. АМ 82 о=44 сә 

АМА gsl 523, əə Sizə səs ə — ə ӧдә Əaluə 42 

оз һә ЈА, Авл дадә әәә вәф әлә нә ДҸ 

(səli öv 



Дә s ə 

(42) —.. У.А 299 pəyə ÇATAR KƏ 

əkə) Азы адан әдәдә әдәди. 1333 ба GU ə 

ce” ge elə дә Еӱдб əə Səs, ək Zİ: -— 

əə ƏR sələ zə sədə əə аб40402230 
sli ə 99.5 oxi oli әс selə ox 49 210 Gədə ə 

— .— A əs Sə əs ыр 

ЗА salli ə s AS aa əzə aa 

дә səbə) Sə бә әәә ə ə дк Ge Sə, ə 
564 4, оз ə 14.86 ЗА Ы бә ҝәзЗ зд сјә FL asələl oz, əs 

dəəə bu sə ət sələ oo Şou ə ələly 

дәв —. ИН lad) әд КЕД, 

əy lek idə air. — As As rəyə ии z?z 

дә Сд ölə s 40. əb ДО дә Ја ДӘ alalı dəl 

a дәдә ОЗ omə si, ə əə gə ə əə Тәлә Ли 

5 ə ra. ə 
“ədl ән odlu səyi 6 ХВ ЛА ss AŞ əksi re Mək 

Сәди esə gələ SA бу ə sı 

сәҹ ss 25, ox lə бл 47” s cəsi əbə, ЈА A бәд Göz 

Зал әдәб одадб, әд он иб A yər Xl ali, 
аз ee ədil AİB ə ааба ДЕ әмәл )Б, 

аб lə oa TY ya sal əv ələ ilə yə) = AL ə са 

одда А ız ӘЛА ZA ez 34 ə Ələ yə səy 

Qə əl gemi ə бә ДӘ С̧ә iə 1 ә Әәә әјә дә 

Gök мә вәд аб Дәдә А 646 əsl, “S, 



.. . AR 

ə дәдә oo səs Сазы sə nət Ya də, 

.—... s (ә ол əley, sərər од .. Subi lə gə 

m... Lk... лә 2öyəl 3 ох 43) вә дӧзә sesli 

јада .. sə, дә esə əl a 2——. S ALAY 

АДР АР ҺАРА s sayə əə li дәб, вәд 

до ӦЛ Дәә ə Sə ss də əə sə əəə ə ə 

ә ayy əs əş əməl 4 = Едӱдаб әз səmi ei, 22. 
зә əməyi Аз de sə GƏL Әв ол ӧз дӧл 

Ләнәтә бан ә aöəl ix Hə əə sə ls ar. 
asavəy Ы САРА — 

Az kə cü Gən gellə o alu iar ürə 18 Sapı 

әәәжбоҹ £ Ҹу. S pə sac pi azə əllə 35 dələ сну Т Gələ 
| AL 24 

iv əsəri 
2 2 Би xy бәјә биләк АН әнә) 

ga səla səs əl ya lə мәст Лә əə əs 

.. obəəə О02 о” Рә әв јән ов Том јәнод4 2 
АД az al ASL Akın ayə: 

Дӱ delə ӧз о şad ə osa зә “5... 

o) əsə yelə ələ ela AR əsil ра səli 
Gəl oz2,ə əl, әјАә azab yə Sİ yil A ә дији 

“ZA Al s ə yaa 43244 əyil şiəsi əsə ә 

Adel 3 ə uq əl бәдә vəsi, SUL, la ӧјән 

МЛ Јана ыр “əəə osa ЈИ 49 



AY o. Bə 

2 ир ода аз sak ә ә ә sə əə Вә 

ЈР АР УА АФК ЛЛ 

дк o əhdə Ləki Şəbib o? “ə CÖvə 2 Yə dələ әдәд 

зи, ə 55 ве “ə ҝун: -— ет һәб Em blə saliə 
вәд ән giz s ə 7 ыы 5. ди lə ә .... 

"R sevə, həəə aç лм јд əz 

азәга8 ox los суд En - 27 ик om "əm ” дл 

Ӧзәл bəl aş блә бл ҝәдә M əl ә аә әдәдә Да Ы - 

QLLA,A ҝбиһ әда әд ән аә iH ЕДА “los, Çə 1 әз Аздзә 

ӧд даа əl sək ә dil yal ә3 фаал yər, әмәјә dlə 

Әәә дә ән əəə = YET Ову 59 

Әл ӧдә əə əə ər Лә İY sə ie, Әм Çə Gö yə əə 

səla əə əə al әз аза əəə yə az TT 

əə agil 2 хә U ds Заб ӧз), әәә дә gəl ов Әзиз 

ҝӧ әзән Сәда ДӘ 35 yala ə YA ДА ВБ ӧләнә си 

И- әјә ə) бәјдәб ә сәлә (5 yes nə az.) (2 dl, 

dalıa də la dəəə әәә .. ie silə asl, 

“ha, özətl əə əyzə ан .. dəb бе“ . 



R — АЛ 

gə Әз 22 фә иб ОгфЛ әдән су сдә əsi, = de əəə 

... bə ə Öz ə 5. ol Адла Ал ә US бәји. ) әт. 

del səh ə səl ә ә əyal ls r ə As фин ə gəl 

səsə əl дә ди dəəə get ə ələl ДӘ сә ОД– дән əə, 
јад əssə ә ДӘ сә әјин o р Ла хт çəki sə əbə GU 

һәзм ә блә FE 58 Әәдән АЛ “јә, әәә" 
АС РИИА ... s 

һән əY say əl dələ ələl әлә әмәјә ба. oeiaəə l 

ҹн Бә Göbələə zə zu ЕР, ә:б 6, (55 yana “ə İs əəə 2 

ӘЛ дә 777: əə ӧн səbə 5 2 ötə Сд, 

“ə —. bss sə 6 Məl ә “ə Әзәлә dz. 

ӦЗЕ АЛ "zı дӱ дал iii əy iz s. 22 Sizsə сдә alışan 

s ələ .ö. ərə Glass üə ə Бол ајә 

ӦЗ ə ərdi əə əbə ӧз ӧз) Gel zöə) öz əə əf ә $ özəzl 

xü Ы̇СК Ал Ди 2,35 әз дә əə ə д ә АЈ он cəl 22 

әд ә4 сдә ае9 кк абыр AL 

“kəs A as ИРИ işə) əə 

дәдә мә yə Us su 7 ə 

“əə əə əə — Ы orələ t dlə: 3 ool dən ә .— 

Әәә ДААД sab: öyə) Ay asələ asi 

248, Изәӱә ә a ysışə) əki до (34 сәји а Гә “sə -— q 

Вә мол ан ə Адәмә du Şou əbi иб. оҹдә 



AR Гә" 

Да əl ә фләу әв A Ад дә бә 6, вәд 

дӧ ДА ә Ӧедәб, VS əl səb ома јә әәә 

әда ӰхДәбдз АӰ бә Ајә 65. Оз дән əs дин $ Önə 

һәзз Әәә səl giz Gi АТ. dəə A zə 2385 “ik 

һәдд әлә dl ок ә əəə sədLiVU əzən səl əəə 

Ҹәк gö ə ЗВзәсас̧а бәхә ə A ə mə qələ дӱ səsə TT isəll 

Əəə? Çə üə ə ə AA 

əl əsil 

ələl A ə ələ a Asa ə 

dəy al, ҹ̧ аз ələ aad? Ayaq СЕ 036) 

ə 00 ə Зин A дәдә ЛЛ вә 

дәв ҝә ə ЗА ә дә ӧдә вәә arə 

2 a ə ən 

dəxi əəə əə əl əl СЕС ЕР əsəb səli yl alə дә 

ТР sala şa esə s, nəl glgeb 
РС ə S əs zə. FE 

a ə əşi :5— 

Ə3 A əS isə səs aşı 33 əmə əyə 94ә оз ун ——. 
ә ALA 52 əl Елә “əl (59 əə Gə sə gəli sədə A AŞ 

əəə səl əəə ӦЛз əyəs əəə xəzəl әзәм ə öyə Хол 

Је əs ә әд sədi əə gə əyər мәнин дӧзә дә бәдә 

ә A. (ан ә дә јук ЫХ ән ə. 



| gəz” Б ЛА 

gər 

КР РУ 6 yə, ӧзә. әәә QA 

КР ЛЛ x. 

Ли əd, 
АМәМәсәд, әјә иә ав əl allı дә еләдә Л 64 

һәб дӧзә ələyə ol disəl = cəli əs, səb во 
дә S вәҝ̆Ә зә əy yel, 2as, A səl yə sə әд 

əsil Ӱз əm o üə” ЈАР РАР АН азад 

әдән bs, sə дә əriyə 5 Ы̇з eu lə “S Зод" 

ӘДӘН ə ço ә Ом alə s əzlabə 

xəm əsə sə) дә да ад Sə əs AER 
əsəb ДӘ 46 “4 әз M ДӘ ә адда ə əma 3 esə 

— ду Yal bə səl ДӘ ә ӘЗә səl əs əs sə 

Gülə əəə ə әдәддә əə yalaq cal bişi ə 
0... ə. ə 
s Absəl əəə ə ДМ ls мәк yəy дәб Ӱдм 
әз=дәсда də" g?ə јас AYY Едәнәд др 5 (54 4), 

вәја әј Мазда аду 

зәј аба Саб ДӘ ә ə ДИ 09 



Ы̇ x аб 

əlkə 32 и /“— Да dşalsə kili ar "r јад — 

Сәәд аЈЕФ, оҝ̆а dəəə изәзәә ə 9255 әннә" 

әәә јр al sa a 

2 44 сәјв= əsi кл ДИ 4194 Abe ӧдә әз Ы ӧмә 

ааа Gil ib Таһдә| Јад ə әәә 

дәнә аја зә Бәли Gə əsərə uzr. 

məsə 24245— 25, ӦзӘ нә Јаз наз ја Са çə SA әјә 

әд. £: РУ ЛЛ ӧдә əzil вәһ 3 650 

QUŞ əə ə əə ә dk səylə alə ә Уз ədl ə... 

тл, изә әәә ə. ss zəl üə os 

Əəldyrə dəə adl, " вәһ ав јә әз asələ идә Ae 

Alə ə iə с zəlil . лә diss Iı 

С24802 sə ə NATƏRZİN de ül esəə Və əb” öyə г ə ДӘ аг д дд Çə 

әл Rə Çə Çə бәдә оз ə) YT ә ә Çəy Göl ələ ƏŞ əs) 

ды. do... $ bəm ge зи о бодло .—.. 

ЈА А ər os вәд ӱд бӧлә ail əəən — хәз ә adil до 

ЈумәләзәД јә тән КР ЛУ: ә ə azi 

əsə ə дуа Лә ӧлә əəə al ik дә а - dələ salbığl 

ӧзә аба yəyə дә isə yar Лә ә нин də dələ 

ә әнә әәә зә ә аф әддб әлә ду дәдә 

SİTU yə A yəsi зә дӧзә зи əl elə Еәмә әм nəz аз 

әз зона адн və) goğil ləm ə əllə gəzim ələl 

Ссмәу əy әв ӧдә -— Садә бу дә vəz as gəl 

дә .- Әәә oəlisəmə 2245, д (2242 ə... 



= ими. 
Бәзи јә İlan әдәЫ ә Казәдбаз ија. вәјб ələl 

də sə ələ | ӧдуагәә zə ә, ӧлә ада PAŞAYA əə Тә 

зд КИ rn “LAV asəyəəl 92025 

ахан бәдә ә ək əəə ola Gəli, Езо ali db əsə, kəl 

Кан sə һа üzlə ələ səsə esil Aa siz İb, ид ә бәли 

әдәдин әд ә нәдә әлә ә ә әннә Әәә адан 

Əəə ә ӧзәл дан S üsəl zl əyər gəl, ә səbə 

ЕР sks pılauş səyə 

“yə dəyişə әлин дә әәб əl asaq aşık sak yə S” 

sə ден 4 ә si məs Аҹә İY ӘЛ дәдә әәә 

sik ələ, SARA Lə ә əkə sələ səli uşu 

ӧз "Si dzzzə gi əəə sə alir pas şs его исә əsə əl oil 

вәә зә бидә ə Sə 262 OZ dəə вә sədlə uz 

ds ə — 2 Gü dəə ola SE x, səsv Al 

вәә ӧз səyi asələ al ә sk gə əsə ә öyə 

2. 4 əə 7 ə Ы. ә 
сәв əldə gəzə əəə əli rəyi, ALİ ал Oz, 5 do ə 5 бәдә 

ӧз сәдр ән ә ДӘМ əə, 2 суда “Лә 42. вә 62 

gəl, ala ayəyə əki oa ALE san oz ləkə 
ӧдә ә АД Аја Al, o ә, 5 ayə sə üə ələ ə. 

вдә дә. 
ЛА səl 

Ӧзҝә 592 b — əsi КЕД olu gəəəəl 

әјә liz Yod Asla əy özlə 



“ sö iv ez 

iyə, Ел ә ss ir “zə Lab izə јә әа дә oya) ou әза s. 

dəəə 488: ј, 220 Сај да блә вәә оеф ку 

ад ан онә вәз gə İT isə ə, (ə os öxül əl 48 

sl кә Sözə əə İt Ses ҝә ӧдә ailəs, де, әәә 

ə АК АР АР sik 2. adı 

Ağla әјә ələ Əs Er əə Qə dial 2 Qə 

ə. əə. əy Ge Об вәдә. də 

Şə ə alaşa gəl əs ДА әз s səl əə адр- 

“əl oy əə əl gəl sul gə aXəə əən бәдән ә 
lə ad as kəslə од 5 ә флан узу ə 33) al səri әдән 

Gə əs ə əəə əəə 
ələ düs, бз əŞ ək сидаәд 2 од ада ӧд? 

гула AŞ бәдә Ја ас əə ə S ə ASİ saa индә АЗ 

eeərəYL ДӘ əl әда al yə $ ада әда ә баб 

Н ЛОЛ дӧзә ләр 

әд ӱ әла әәә “ölə иә vəsə Hasalkal AA 

0... bəri вәз Sİ Әәә 

дәкә 6 әҹә аииды- - ur 2 səsə ӧззәх 

y yə sələ a бу eu (EA $ əə “sə Te yə səla sə dəəə 

дә. әә22 ик PR lə gə siya zu ВӘЛ FT и 

ҝә ә да Сәда ә S səl ol ol, 

(5-0 (sə Asl БУГА oo әз əlli os әл üs ада 

ӦЗ ә 33 1 68 dəbə едә se бәҝ̆о9 Ыы Садә о- 

 ӧјәб әј) “S аХа сә “ze Слә даа әјә YY. 6 хә osas 



Вә əə ələl зә ајәдә әнә 
— 0 ЈА Ы од 

ајә eli) zə ӧз вә gə ә əsil səbə əə əl ozəbə 

јә 3463) (5 ə ə əbəi yə s b sə eli ul Әҹәл 5, 

o ... aa əlaşyas səşəbəl әзәт sab Olsa Gü aş s 

ҝә әнә ә əl әнә ozəl) әз dus dy nat səs 

əə YT paz üzə səŞ 2 Sal бәзән. әјә ОЈ Даз вә 

һәд дә UŞ ДА Јәә “ә вр. 

— və Ə бунан əəə 29 əəə, əəə 1 62 

al əə 

ӘЛ азунә lə adl вә бәм zə дә əəə ələ esə) 

2 ə Aəliəyəy әлә ə —) S əsas S ен 

oll һә дә ә ӧд Мә зә ҹ Las мә əə əl ә ф 

ob әд Gi Sözə “ə s”? daz Gözü əb 1 səl əə 40 

бәд 53 ӧд әв ә, ӧз də əşəbəi Gəl əəə Qb 22 

xə əliləm Әф әнә фонд gə ke ədil od si 
oo Azə 49 ал o (542 -““к Sİ ə — əəə. AS al Ал идә, 

Биз 5 Ләлә, в ҺА әнә Әка 33 фә səyin, 

ЕР ЈИ 

ӧзәјә Lə ЈА ада sə əllə SES AA ə SA 
az zala Sə əya ələ ASİ AS Адын s 

әәә бәм ə ду dz alə əə осе де 33 3i 

ӧзәл a ə 5 24 əəə әәә бӱзә Ҹәм ОЗ gi әзаб)? 



дә . mə” 

кк” TR öl, İY 4. әд 357 ДМ əə əxi səy 

“əə РЛӘР sis) ə əəə 9 9 zu. bək 

SİL AŞ S au məl 2 003 əə дајә ДӘ ә 

КР АР РС S) 

Ae Sə, oz дһ әз ДА Ада Дон $ əyə 

әз дӱ ә ŞEŞ an АД Удон бәлдә iə зәдә cəsi ( 

ӧдә ән YA el ӧз ади, әз алә ән ə əsə lə gə зә 

дәдә om. eş “ә Ы бәдән әәә әзм әзаб əəə әз, 

Sizlə S lər 5. ӧз ВАЗ Әәә 

ДАК ƏL A ayda əə TL беләдә MİŞ ләнд. 

ə ə ə ə... 

ə Əz уз Дӧн ә (ә “ğa yə S од : Әәә сәф Hərə әјә 

һәдә adl ол əsərə İT məzə ? SO A ади буз yeli 

2033 ә 09345: gə əəls yəkə ASİ ә ода ik Sözə 

Bə yəyə ASİ əbə дәб ə, alə ə Aİ дә sil ab 

оә24 gəz z? ӧзәл о- 

R 

Јаз бҝ sz sə So se Sözə хан əəə 

Alar ödə, 8 əəə әз ох ӦЗ ЈӘӘ һәдә ду ахо4 

al əl a, asl, azə әнзб кә iə кә әәә бәд 

оз Лә oəə £ çe Gə yəkə eləsə жхәҸ Ə. 

аб лај özəl $: şəbə o бәк sf ик ија $ ək дә 26 

Əban. дә2 Ӧз Оду јә ОР сәбә ә дәб 



Ozu” ağ 

дә ә ара sələ əzə YA asa адувд Се, a səslə əql 
1 КИ mn səlli əvəl LA səl, ВААР. 

бәлә Ҹани sə әјә əli C Gör” Az gəbə әәә, 

ӘЛ кә səli Ləl әда giz ələ A əya зәдә дә 
Həəə əəə Tə. ӘЛ әм әјә dəbə Са, AŞ) udasl 5, 

gəl Ӧә” сә As 

“.—— 

5 дә də ə əsəb $ həə əsəb səəİS əla ol isən вәз?) 

ӧн ә Va səsə səsə zə ə sə olo $ 2 əə ə 

әдат AL зә HALAL диб ala os FU dadə ıı 

AŞ: 12-0. els: gəbə (s əə yə 6, 0. 

əyə əsə yaa. £ İLA səl Р Мә јә ləb ЈИ әәә 

әзӱ əya) ДА ән payla ә ә osa s gə оәдәз ын алә 

gəzə yəy әј Вн бә giz kə ə ze Sö gəsəbə9 

Kəs səy A aş al вәдә lə ys Ләл әд әк 
“ə ƏŞ иә ә öyə ölə Һә 522 = dz A ҝӧ ӧд AY 

əə ələ sə 35 dA Sasun lə ə bidad gələ ЈИ 

9 Әһәд КР Н 

әда aba) Ы, “LA as şəli ƏMSAL sz 

дәв 2921 Дәм Gə Динә Јәнзодо2 4 

ge лә ələ әса ә дәк S Mə əəə ды 
əyə əəə pə енир pak Sədə oğ alə aa әәә 
(sələ дада UL ot = Sədə ан ја ölmə ir ə ASI 



“s us У2*= 

uu ада əəə əya Az əasə UAL 

әл sizdə səyə GİL Де ələ, Tə ə idəə omə 25 

Ә2ӦӘӘ гә ддӘ 5 ӘЛ ə səyə ei səl əsə), səl ә 

də вә ду вә с КР УС 

о дә yaza ДА TY əə İR фа yə yəyə əbə ә QALA 

әзӱ ТАДә ə əyləş əsər он 2 Ҹә həə yal 8 

о” ӱзә тәзә ə ə aa ә ән ə. 

ә, $ gül ӧмә 2295 2 әд дзе) .— ҹә 

АМ ана дн әмәк ӱзмә буз сиј 

əv ermə, 

gö Dələ 2382, ад dl од ан он Zə Səsə est əə) 

“əsə әз сәда lalə 5, "əbə ан әздә Ади Сада ад әәә. 

амар иу 
сә Ы әдәб дә cə” РУС əzələ yə $ əs, 

sələ əəə ӧлә ә dələ “dəsi sə diləsə zəli 

"lq sə xe Ао gəzə iəən yak iyə alə лдә zə 

исә әзәм" Gel ol ә ки идә ән фон Ss, 

ЕР A ЛУТ 

О ааа әјә Л вәд аһ рә ән səyə, 084 ә. 

sə a ozəl әд əəə Səsə əyal 2 əs 5 ДА буләкәзмә 
əl əcələ asil аз ual oa Səsəə ii landı 

əyə, səl ALA A Кәб Aa AA ƏS sl səsə səylə ol 

(səl) əsil əə A Әәә Ӧз yədə уз ДӘН сӧзә Оз сизе О as јә 
с 



мӱ" arə ЗА 

Ы Alə 22 8035 мәһ 26 35 R e 

üə әлә 2әг ҹ оз Düzən Əzizə ӧн sə др 

Fəal у Ди Hə ә ol əs 8 mə баҹы ӧ2З- 

Еләһбд 15 дәк ŞAR дәфә bə әдәб İsa 

вај оз 6. бәзи. ə sal ə Ода. бә 

Sem dəbə əyə dəl ә "əə кә dələ azə səl 5 252 od esl 

Әәә Әта ЛА Bi вәә dəcəl əəə ərə (ile ə 

Əə ан vəyə asaq ОД ә aşdan, 446 ӧл iiz ə. 

20-ə ıı ok 2-3 a әәә 

ЈАЗ “ə РН Ӧс изә Т Лӱ-Б, Әәә ol, 

f Vokal A əə” Сд. әлзӦјә ала јд əə Ӧз ҹә 

ед əə ам əə ə ədə əəə səl olay нә" 

“ləyə əl yə ik ли b S ададан 

Yə. 2. ЕР АР lələ sisə, 

әдәб әлә öyle aşel әдәдә Дә adə səydə 

ləl eylə әл Ayə igidə о Ди dəəə Д95 Ј23, 

2ə asl səs олу бә дәлләк ələ ($ o ALLA 

OS ә әд gəl əd, ӧд alay) səy бәд isə, əə 

ӦХ zə ОР див он 2289 QR ӧләнә ələr) ен üş əl 

sl AL səyə aid sal ә ds ВАР sələ, səl 

| dəə ӧз әзӱ (səli Сәј yl 6 45, ӧә09- ја) әнә = әв 

ај öyə ə Tı вәд ЈА вәс ә за ЛА оннан б06ә 

әәә Ы зад, Јазә ӧдә Дӧвәт 435, Рә ә? 
әәбадәзд əyi “ə yə дәј ədl əə ҺА иб olur 



adil ələ a s uz, дәдә әзл “ “a use? 

rə 25 os) S ələ t ə oa də (Еогә2ж dı 

иә sələ нә 5 дә mə Sala Sa ə əə о ав 

ay бен ЈАЗА ək sz Şi Sdası 2 Sə, 22, 

оз Ван Şölasə aça “əəə КР. ИРИ 

сән yz a ндә ну alo əə ол ə səbzi 

ГУР ЛОРА 

ади сәд га ҹә Да ДӘ də səl ələr gəbə ДҺ ssl 

Еод во ду 5, - - dəyə al səs öz, A yə r ) A, ə 

оз das, S QAL, gə он alan ӧјавә. 
“əx illə əz Ə Au S.A daşa ФИЛМ аз дәј әд əəə” 

әда AL As 35 нә әл ЈФУ 5 ДА бә) 

БА ӘАи е галан sə əlilə səyə əə ди. дә 

“ələl дә оз бл уб Јән зд әз ЈИ yaz 50) 

әһтә ән əm sə Ода səl мә İT АЛ ода 4 

| Ӧзалан “əə ə К asayişi adal ә ӧд оә2д4Лу дә 

“5 alə ik dəli ab sədlə sələ əə das yəə səl S 

sələ dələ gə, Евә од əmə də ол на ə ə yasa, 4 

Жак məə Yasaq дә әз нә иб sələ, Gə 94 2-6 - 

Озв Oz kə наз ДӘ ду ДӘ ан әәә ә Şihas isə азда ama 

SEL ə әјә ааа аман yə О азјмә Gəli дә iy ə 

КАР СИРР 
əə әз МА ДӘ AA ә a əə vəl əzər yə əə 1-4 

Ta ə ə ə 
G 2 



A zə “A 

ЈАЈА сујлах Кәб о səsə, 

ҺӘ мә las, ја КР), 

дә Би, би едә M asa Ma ДИ ea əyə M 

Әрә ləmə? мә Ap əyə və ə İR adil мә ə, 6 иб səli алЫ 

“əl əə ə əmə ai əəə se adal aa, a AŞ, 
СС 

Ҹәбә јаз Si əə Хала sə аул әз 0би 

Мән İY әда ә МЫ̇ əs Тәлә әј ан Си 

од Һар Јох sə Ҝур he sə бозбед sələ 829 4, 

olam işle әјә ди ola silə A əsə sis Дӱз әј 

—... Sözə “üs məə əsi r. Gələr dizə, 333 

şil) üş asla o sə sb мән Дӱн əzə, Gİ, ј ан 

“8 әјә фә selə S ə әнди ol —”. 

ма әјә уд əsən ӧн АД dlə əə yə Gi ob əsəri ДӘ дә, 

Gəli şələ РС bas üsul QA s 

ӧлә 8 SİS əəə ölə dəy səyə əyə ОЗ ol oz çə 

Дәм Qə sələ ОД salyan si ə dava olen 
Ad sələləri yə əə ӧдә əzə, TT: sədi yiş sis әглә yə ДӘ əl 

Gəl дә ə, Arm asi səl zə iə Ди, Әәә 

ora TE: səl dəə əs gə dəəə səsə yəyə əəə TT 

“€... ..5........... 

| ӧз о, (5 иә əyə дә gələ әәә То Az А. 

ə 
5” әәә S sas aş “ə ƏŞ az, 0242 Səsə “əmən “003 



.. dı. “R 

mədə ə olu sı sən ид сәда вә $ јә ə” лә 

ХХ Gölə əəə disə ә әәә Һә ә ӱзә Ӧз əməli 

Забит ələl azəl 3243 0u ХЛәзә ə, 224, 

сәји oz. оз одла sziz sədə вәдә 6 9 geyi 

52.5... ƏT... 

səb A sə алә Л yasa əəə A səb əə ze ӧәхәкәзи) 

ЕР РУ. 

“ədən ән oll Səs əə s pək 2əsə” ə Y isə əl sab əs 

һәдә AL Дӱн usiiş 2 ә 25 Şöə öləsə) ə üsul kə oləl ӧвӘ 
“3252 dələ зәдә alə зд yə лә ala ol zə 

Oğ bə даа – әәә ӧлә сум наз .. Mb İt əzəm lə 64 Әздә 

Era ə ӧлә Лә 01: 

әәә oral səy şə 45: dəl səsə əhə sə бӧјук əəə 
инк одда Az Aaz ün au ЈА јә зә 
анд әлә дә Дак дә нә јә би ӧдә əy ə 

лә иан və, Sami say ə 33 ә би ələmə əyə İT 

ə ə əə зә әсән сәд ә Ко бәд 
сә 5 = АДА сәда да См, ərə с̧ә дә ә ә Ӧд 

rə $ sal .. ӧл ЕЛон СБ o ələ ди yl əə, 

ә ә ə ge səbə Дон вәд Sİ lə yə C” ə m oli 

peşədə az әлә Әв “аз Моза əssə әәә 
də ән QİY. ә ә зәдә əbə Sv да дӧ әс Дә99 22 4 

c.s... nn. 
əzələ Авад əs aşan səl Ла 6” əməyə dəə 



“əə Tn asıl аләтә S ai səsə, sə əl DAS lə səsə VLs 

a əə ə... 

səs s bzi səlis дә 59, әәә pə дәнә) S sə 49. 

илә AL, si Aləm, Sa s ə Eştərər 2 arar 

S selə oz ələ, ləl ә2д вәф әл ве səl az AĞ, 

gəzə o: $ s a dəə əş бә а ə sə 

sə 5 сәд4,) нәдә ӧдә $ giğbə 

сәв ә зд Bə Demə a də dağ məyi yt ELLA özə iis 

“ələl səylə ә нә 223 604 dəəə ТЕ 2234, – 

ӧд дән әлан ә ДӘРК ələ әл ya, lı, isəŞ ŞA. ән 

әжәф әләдә ə кәзә5 әлә әз Az əyləş dün Əə? fə Vo 

Ga əyə əzə ə бә гәдә 41 4, зә ərə Tı 

ә АЗ ә Әдән Soya 284 ә, 

də diş gə ələ Ty AU ə eb ә ДӘ ә 23 osl3 

(Ey əə 6-Мә 29550 ТА ola 5 вә ail дә Ҹиб 

e 88, ә 2? TİRƏ gə ади ədə əə üə 

b ə” Sil ас dali əla 

Ayə әз od gəl ə дон Әәә 36 gə Şe cü, 21 

dB дәлә |: дәб ох әд 54, 5.0. 

Gə = вәд 29: бәлә саны əəə Tİ səli es a ə səsi 

ә ТРИИ 
КР И daa A ər gəl 

“əl абј2 

дәнә tədil әдәб вә ду si, əəə бәдә süsən əə 1 



x” 

cə бә 

sələn təl) ак ә isə Say =544 (229 əzə “ən əə | 

ozəl, Т Alə MY şa əzələ 2 S asl pə деб, Era 

Əzəl Әлләз səli одулал аз 2532 ok) ŞS Хәон s (əl 

О) əsərə Та нон S gedə səd Oz alə бә 12) әд. 

ҝӧз 6, əə al və) ədl ода S əs a “ƏŞ: ad, ӦЗ Dələ 

sə S yes ӧз ә нм ада gizl se лә sə ə ә ә 

дәк Gə əəə ) gözəl ƏRİ əəə ә” Ы səm A zəli sələ 

= Ӧјдҹәӱдӱ (ҝӱн Əzələ бәздӱб. 52, $ kəzi бы 

Һәзмә 4, бел О elə zə ə ож00= О9ддәз Azal, 

= Јән Gə 824 örə lələ əs а— = x ənə 

АР Aİ ələ səizəi daş 
0394 əsə” və 33 3 zə, иб аб sədə iləl o Tİ 

Ӧз üə 13 ak a Ş аЗуа .. S зә адан əəə Y üs 

ələ yaz 6. вәз УА = Vəl һәдә alu ад ох нб. “əsla 

Ҹ həyə ə )ə вәә. әд asl Ыл dəəə ох әәә лдә 

илидә ә Soz isa Хәд “ləş Оз сәздә alə ələl əyə 

eSzaŞ A AL, ади ә ид a eSzoŞ ol ALA, 

Əəələl əsl əəə әд дәбә ди ә дә bə cəri ki бәк 

= ә 23, S, əə elə $ səsi ü е*2 иә бә сә А 

s, əş əisl dəəə sə Əzd səsi elə 20-дә kö 

yaa Х ад sə бәлә ан vəyə M əyi əya əsə 

dm ӧндә ла eliyə əm ay сум дә zə бада омдо 



4 кб z бу 

. дә дәк oil ƏL s һ ӘРИК 

Дәхуснды 12 Е де46, Дәә ад "УН Ps R сәд ә әзди? 

СК ЈИ ТЛ 
ӧз әзаб әәә azə yal О әда ләјән əə ЫП səl 

x əə ал зм ӧлә Ју yesə di әз 6 СА бӧлән әнә ут 

əhdə ə ә дә ан ozəl sələ” ə ән ə 

биЛләәлә вәз ӧәәз alə: “əyə әәә вдә ss ması 

əə "SəN Оадәә məti İsə ə YR arə əə dəə sə ə səyə əma əyə 

(ə 0033 02 pə” əə Qoz аз А $ əs = AV) aşel yiş əs əşi 

əs al, Ы. зә са. дҝ̆ ә To 6-4 zəli 2 ди 

esə јә бә дәг rə аз xal, əyə) ӧлә әдәди? 

вәд Дәдә оз ФӘӘ ələkəl ız АН ТЛ бә дмә zizisi 

(İS zə dəə 2 Сәәд ә dəəə ül sezə вәз Əəə? ə ГУ 

Дәб ДА вә s TA azi əzə 1 ӧдәди = əki 
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95 ai, Əəə ани $ (52 A бәд Әәә 9292 5 вәд yə əz, 

əəə AA әдзә əə əl əə yələr gəl os əəə səl ДҜӘ çə? ça səl 

вә Бәз əəə S (59 ət ə ə sədlə səf s әт 

ДӘ" ҜӘ дә yal ан ə a (səl ә ид зы тә дән. 

5, a ə ər 3-дә дәдә Əza əl cəl S вә әв ал ba Әз 

аб (sə дә зә Са isən səyə BP asa Дев pə səyə le yə 

ӧз бадә əl 693 49 вәзи әәә ән әда "111 

b ҹа... əl “r əsəd ə səl әл S oz ögiə 

Ы ә5. öül zə $ oəxələ хә 4 x ЫЈ ә omə əə Ça 

—— SAFARİ dəə 6 əə əə SA le ən 

427 ALL zl os lə xə ny sx ə ə 

2. бә әз ди oğla, esə о 65 əl di, 

Sizə ələş əl əəə - 0. 1... 
” Уна 4 9305 бы һД Ак иә 9 әда ək əəə 

ASALA ə Sə gal az A S se də, S 
һәдә 3Y əl əyi dz sou дә all əyə ə A) os Siz ol 
“ül Да. ələ Siz zal ла də SS” əə 

дәф a ŞA ДА Ы вдә A deb од 15 ə DETAYI 

ӧдә ses ҸӘ. ə əs x. m. M gələ əəə dəyə ht 



(2 Ју ЫЫ Vo xəz” 

Göl sələ ssl gəzə əəə asələ zilə bə əəə S3əTt səl, 
(ex05 ə Әәә ад әј) Бә 5 Ас Az: əəə бәд ск 

од Sə s ә тән BEL a ZE os әдат səl İV 

əəə sə zəl дӱ ərə Ti əyə r rə 

a ədəbə 1 ДӘ əəə Хәзан ә ED oll sasi СА 

Сәј S ağaya əə ә Дәб әл, гәдә |Х,Али eu oya? ələ 13 YT 

“bə əzəl АӦ әәә TT azə yyə alası дадә од әда 

Ən едә sayə s əs Sə,.vk 42 .— һәб аз ötə 

ə ə ОЛ 

295 ади Gən GƏA ərə Yə вәд дә АДА ə əə бәд АЈ 

ә səŞ asaslı güllə, (əəə 5-4 АЛ аз Oəə ör əəə $ hə 

вә Lə ayə AŞ üzlü 

vəv аблә?Х 

kəzi S ədəb AQ ər әә со qəs ДМ Оз ӧз нә) 

əyə ҝә КАР зд es əə 

асма Од sl s 6. ә ид дә AZI QR sy sərt 

8 ə тәләјә 22 ӧзӱ вәд,б 4,4) 

сәј0 Сәхә və 39 “Әј С̧ә, УС, “4 лә ҹзддә О əsi ə b 

O 4 ər də ou gələ) üs vi ЫБ. Ајда дәб öyə ә2 

дә rə o) O ə uslĞ usyə 25 bəb 337 онә ӧзбәда аз 

Әәә Әз Л ә daz 6.Дуз фә 6Дәә 24.3 бәјә" 
КР ЛЛ 
Һәә әз lə нә ән sək $ S şə, Az 5 әв оәб 



Tİ məə” 1 

(ölsəm ə буз Sab də GS ӧзӱл јд88АӘ ун əəə ə zu A 

sa az s ol ə soz Дајаг Sel ə 

ВР ҺЛ Р. ol ə Sou səli, 

REZA... öl özələəə,yi ӧзданә həç 
А.әләдаадлә sale A əəə А Li нән 

“əki £5 eb кӧлә edi A ə del azal 

дә дһ Sd əsə əəə zaq лм ələl əmə əzələ ə 

Әф səy əə tələ ун əə əəə elil ә дә 

“ələyə Gə məz ələ 6 6 oadllblanı sə ə əllə |АЛ maya 

әри ə A uza isa ea, 255 

ə Əşələl səs VƏLU ӧл əyə Ја дә ə” ox 

dlə Dan 3 Soma Ода лл ӧәҹдз əlE sə ЈӰ АЛ т. 

Әрә д ə sa ә. s.ə Aş, сәб ки, әз5Д6) övəyəl 

R ə ALLA a zs əə 
ә СА ələ lada хә АТ мада ЛА әз, 

10,5 .. zə oli Te әд əli ələ cə dv oz 

“əəə A Sala gə Sora Дӱләф al zə дә 
РС se Ss, Sedi Кути 

2— јаТә сәна) ә ӧдә o 22 ис ӘКС 

GəSl5 Tü o2-üB s” o “əsə фә Ки оз) АД işi 

әнә О ә з- sən esr 7. səl ələ “Laz zi 

Qə сә Мәдәни бә ərə A “дәб дә ан кә TY 

ЈИ cə 25, ЕА ə YA gəli ds ap ol ƏLƏL Ом 

Әв ә әдән дк səyi o ə sa Zəy əə iyə səl 



Vol .. veə zəl 

əə YA 507 ələl eLə əəə ə, Мал 

Јад дә Ләл əəə ləyə ДИ Аза əə. ball) rada 

—..-.--..-. 700 ӧз. Ӧзӱ һә са 

биӘ9 1345, Ӧа ә Ад 571 28: 135 eyal izə) со 

Сб дә gəl əkə A əy əəə SİL ә, ӧзу t 3 )4 

Әф salan lə Са ә SAÇ) дет о alı ASA 
әфббајДа-а әлә gi оду də AŞ ЛА 
xax 255 Әв ан дӱ бәз, ӧлә ал ЈА 

бӱ ә әз gələ бада çə 

ә әәә 

әзән дә сл Бб ли ya gələ ада ЈА нә) 

Vel $ Gəli Ада сәј вәд gəzə məə, бәд бә 

дә ә Вам ölək yə әәә аз ајда ӧнә Дәб 

“əh Sol әдәд Səslə ə səl gaza $ бӱ 

САҺИЛ aaz la 2223 V бәјә 656 

... ајдын дә ДА ДӘ Дәб кәз sl 

Ҹәк 9 əəİS aul Gəli ə оба Mal Даз нун S də 
səsi Ələ AA SOLA A Sul pa dal ə зә 

əsə даа $ əsə və, la Је әзәл 6 dəə Лл. 

ә. ər rə “s Хода анда SAZ aza сәр 

С ја ələ дәг вәд 23, вәд ДӘ ЫБ SAA əllə 2:b5Y 

вәдә ә ләкә sxi$ Одун Ад әз ob ам .. 

(əbə yə әзәл ət ə əl əya alə nəl аһ әһА bə ol Лә səsə 



Va cə” lo. 

093, ӧз ӧд ән бә sələ Н Ge Лә дәб 

ааа аҝ̆ бәз İT S, əzmə, Јән ziy, asi, 

YA... ннәд ә) “is, 

GAL əl ӧдә La gəl ах 3 oəxiigeb ik ӧ дәбә 

әәә јанә 364 Ето адан са ҝә ҝә gel Әәә 

дә адан дӧ Кас ә фил дә ərdə вал анан Bob 

ид ol дн əl дәли Әәә аб әда 
Əzələ aşa lalə al aş SAA A ә ə əyləşə elek özl 

Əəzt  Əəələ гәбз доза оз ДА za вәс və, Mt əlilə 

420404әт КГ sal A cə a bə. 

Sə üsəlS әзб Бад GS ад П A bəzə olman güz 

esə səl ә2б “yə за ge sə бәд ә бәдә üə s 

əə əbə ol əs “əs əəə Бл әд ə sə uşls- 

Ӧндә Јән зә də, lalə əəə ləmə ОЈ əə) üzə 

əv asa) A әм әәә 197 оба АМ əsə ə 

0.53 БӘӘ Ak şa “ə 25, ЈӘДӘва2 Gi. əəə özi, əs 5 

дә, “Sə məə “o ТЕ 69) əs ӧдә A üs əə (595 

ӧзәјә вәд ДӘ ә Azı әәә, au “əs: Елә “Şə 

səl səsə Сәдр za zəl əə To ə o. Qəzli həə 

dəmə YV) ƏN 5 5) Gə ədə бә ӧдә, 

42937 сә ту ДӘ Ла Ева Ay sa a бу 

əl s es ot 22 та as AL дн əə әәә сә әәә 

S АЛА Һәә iəd yər 4)” Kərə о əs ову ТА 

“zə ər ам ә dal ХХ use əsə “əsə ЈИ s, VƏ ərə 



дә El cəl 8 Оз ləl səl 4, əə (2 бәдб də sz 

ә ә ән asələ Дӧн сдә узада ҝәзә) ҝӧ 0 

НА Оха ТТ гә şlak ol A гу 

ӧд әзди. Әһ ӧдә ән бә асај omə əz 6248 

СФЕРА olası, TY 
дәф әда ЈИ даа Дәм ам ә ДӘ Ӧд ҝӱ76 

ƏLA əə әәә sələri Yə вәЈӘ уд ә ayla бәд 

Ӧз әһд дә sal Ја əəə ə İS Ада əsl (Şə 29 

oşələ asəŞliB el ЗД asa тәзә səyə јо дәг səl TT вәдә 
әәә әти вӱ dos ə əə иб АЛ, вәд 23 ә işlə 

Әзәм он ӧз 44 pass Асај ЗА әј ВӘ 2 мд9 

ӦЗ qula gəliv дә O, alm ük sələ TA ӧәдб вәд 
zül bəmə ДӘ Ох оду. вәз cal 

ci ҝӧ 

bələ 54, 2 дә ВӘ бәз isəyis дӱзә зә Aaz Ја-ә) 

gəz cəyə Ӧз аза иә ӧзӱ ә" 
ə al əə alə əyə sv azə Ai Ада ӧлә 41, gələ 

sz cal Әһ ə dz S səla səl dz İşə ҹә əə 
а— Las, o səlis sl Əbə ад. sələ dəə as “s Pİ әзән 

gal SUSA yc ua sla ак таб ии 

ə.s Gəl oəb3əY çək дә 269 ҝәҹ дә 52 зәдә әд9 од 

Оз ах ə əə АЛ бәд gə 5 ile əl Sİ sə ад вәд 

2564 әз Şal səl (mi за AS əməl işə əl әз, лә 



| = gə” от 

да дәдә вәф нәјә бәһ әәә ҝә 

Ја ад aşa ə la ük ӧл ә əza day анд sa gəz əkə səl 

(səs asi A ә səl sələ ola, ва səsə oz, , H 59 

üsəylə s İSİA дӧзә dilir səyi os515 oyəğa әзи lələ, ӧдә 4, 

“ƏRİ S o sə ası вәд ə lal Sə dəəə A 
əl zə alə ФК səyi әзәли ӧл ola isə əsa oya, 

2 Хол dlə, səli lə ayy aş aş laya сун əl ә ə (бәд9 зә 

ӧзу әзм ə cə ДӘ isə is Јәзд sə asələ уб сәбр овун 

əə о 5 ..—.. вә alı vər 219 әз да зәл lə io 

420, səl “2593 əv — јә, səl dəə ә вәд а dəstə ə 

ӧмә db əz ola, oziS) сзәзд 3 0818 бәд 54 “Səs ДӘ 

— Alə Gİ 2042 11 ЛА oğ 0324 5, r AA səsə 82 әд 

КР. S səs Јел, 

ART. iə sə pal aş sal səl вәд әәә : əkə 

Po səl Әһәд ме ја П бәд Даҝ̆ ијә £ зә qəz əet 

әјә ә saz sl Giya A aTT səl arın "777 

AA A вәдә —.—.—. РАИЛ GA sələ, 

r... zə özl oa Ə ə Tk əə iz ssis 

“uzu .КСӧкб si gəl yu ede ə la S дн 

бәд ҝә. Aİ əsə Јаз uşa əəə səsi səsilə Giləsi 
(974? osll ə, s ƏS Gilə дә 2 гу ад, 21 

Сд YA әз az фәзада маја јә özi ӧд yasi, 

АЗ | 3649, səsli, R Ӧд Az ö: “əsələ Д 5 ӧ22 la 

ә ӧл бә бол Да ала gal alo əə әми ј9-иә 



јоз "Ара 

иј ӧд за əsə gü gəli yesək әд ти вав. 
ERA бз (уд Јава esə әз ДӘ al SA sələ 

gəmi вә УД gəl 33 A isə зы das iş as, TA 
sə AİB oya gəz las (sa əs diy, əsl yə 

һәб yə 

ez Әз ua 5, Uu әда lusə 2 də ağı узада Даз) 

гә Дәли oan $ məyə əəə) Ӧлкә T әд 3 zə EZ R 

ən üə AB əs gə Au АД ҝӧлу səlli yal gə dələ asa səyə 

дә eylə ӧлән ӧн дә ə lal dle gəl 
özl од вәд бас, Фә zərə едиб isə İB nəə ДӘ 

əz sizə mə la güşə ала ја тј ад әнд 40 
бәдә pər El das аәдлавәл zə alə Də S assi alə alə əyə 

Лӱ ӧз Сол £ ğal Şal adə адан ә У вәӰДВ gal О 6229 

ә ӧд зә əsmə A ӧз дә бә sola әхдәәдәд 

о бад ələl јә oa нәзә да ән ou здн 
Дӱз о Об əyə ələyə ə” sələ кән 38 әз səyi јеә 
идән с Дин ад alo онә ала ад ун од. аәдә 

ај sə pis ə oxla dlə вәд әәә aslan o ələ 

m. ə. идән дә бә Да Ы әд ӧЈӘ mə 

аб səkil Sö ә дӱ ӘЛ əə Əllə a 03 də əəə İT 

Q) әәә дә sələ s əy fsal дәјә әдән одда Абдин 
49 zə "sə zə əə дә ÜR əəə o ӧз 22 

Јәзд ә нәдә sə” аҹ ӧз ələ do едә 



әд ASS sal aş lələ зд ә дивә дәдә Ә Даз әл sə, 

— səl ајә са ә ад әәә вәд ад saz бә asiya ə səl 
әдәдә иб ps SA bəyə вәдә “qu səsilə ək 

Әв öm şərə вә) ol Јәзди ә* Дӧн Ы̇в) 

Əəə Бә вз ДӘ Бу әд gə əə бизә səy İT бәд уб 

НК—Ӧ7һ АСЕ ЈР 

see әл мәфд әз ә dlə әз ија әс оја 

идһав ozəl Даз аз ДА ә zədə də iz Јан әнд 
1 ə əd səl yax dəlisi Да О addı 

553 dəki әәә a S A, әдәдә ӧмә ӧдә он 

(sə əə = Д isə alə да ајә фә бу İY вәдӧ səbə (0 5- 

оз şək, A əl sayə 625) ДӘ, ад. ә 

ötə ül zəl oba, Вәд ә ə 3080 gə mul əm isi ə 
ül eli vələs As ÜL. elo AP zə Ss dəlik səsi аид 

“ у30ад әд ә bazar ftatal: Ə” zəl әд55 

“AN, ә дә Јас дән da a 
әз gələ Şİ oz ilə lur зма ə Ts sisə, 

3 ј, . дӧ. 225 54, 09. 0302 ӧз oslu 54, ü. 

“zəl üə ə уда vali сәда вәд әлә işle, lü aa r 
Bazu də ијдә ӧд ју asə is әз os, sələ Te 

дә 9 Дад То isə 255 əl gall Јәз, — дә də Tk 

ps 54 sl “Ee Sö ДӦлә дәмә 5 иӧбәдЗ едәк 

ә ан вәд sal 2038 gə Tü * mə yə әј 

Qə5 ə oa8 s) əəə əəə esələ əşi səhəsi 



loy Və cə” 

dəyir an Је?, Ди дә Vər әәә Qə )lə,ə “A... . 

(sə AİB əş ya 

хә јә 

0... LƏL 
səl ayar Ҹани ə с Azə Дәдә ДӘ дә ә әда бәд 

дә ДӘ јд Аз 408 ӧндә ОЗ əyyəl sələ səylər 
изжәә ҺА iş ə) məə Ләзә şəx Јазу allı 63 646 ЈА" 

əə a yə ə səd AS səl ӧмә ҝәдә gələ 

Оз алә әзән səl ӘН əməl 646 də lan, oz 

Әәә ә xali ак səl səyə ә адәм du 

Ӧзәл вәл јад Ҹани нә S x səl əlS ə, osas. 2) 

Ајә аә is ye ады 2” ЈА нд AAA zə выд 
442 6вмә фонда səsə дә. Лә ДӘ aşa ән 

Ы AZA Asad zə ə Аһ даһи 

URL la, д ав вәә əə онә ДӘ saa aşa ədl all ələl 
ASİL oub 2 abəşəl əli ys 84, јд s $ 629 си 

Gələ A ДӘ на ДЕ ДӘ əyə səl yəy səl gs ә 

gzrəbir GüL səl 4) eləsi R әлә səl asla, 

s ҝәҹ dəmə дәдә əllə бәд)" AA də едә де 60 

s, ə Mə... baə ЛА. Һи 

ӧдә овал Јә-бд о səl sas ӧл sələ ә ә2доҹ 

Әлә ə azə ə lo (591 АД “le ($ ax UB ye ədəb 

ӧдә dəə Gil asil Gə dəs ə əyə zəl səl vali 



TA əə ləv 

ƏY səv işə TL üsul gələ səs, və ələ ә ük səl 

“ələl Dərə ələ səbə Yaza sə Gə $ öləyə 

“Rə ад ox de ə ə ə aşa од Sə o əə, 

ӧлмәјә Оз? A əli də ai Јән Је Саду- sə sə” kələ 

2 305 AL əə 0229 (öyə bə o Sl. əyə аҹ ASİ Ел. 

бә) дә Ӧз зи Од оз? о "Se, дә ада ӧзәзә 

ӧд бә әд usaq Görə əə ələ yə as ид 6, дәбдән 

gəəzəə Т вәф мә авдән ali: оја Лә asə,l la” 

əvəz su mali gəzə Sal ДА ик ӦЗ (sisə дә o”, 

ays ə ə ҝә әзән 4 

ОВ бә Ја мә ә тала ма Је да 

Gəlsə дмәјә — ада О4А Ан əə aşya 

os да KEYF ӧдә ӘЛ 223, 59 әј оМӘ 

Əə Даз әз ада дә 3 Ta вә Од. — 

Ələs зә ə səl Фин ses вәд ә ОД атда saz 6 zədə 

Дан мә јә Ə гәлә Tə вәд dl yz ə sə, 

bəbə gə sel ƏTİ вәд Јин a на әв онә gilas зи ӧд 
esə сәф јоза ХА 6, əldə yə səl, a çək ol ou 

о әд3 Јај les ə Ту əl diye ok os gəlsə əl Səsə 

2ə. ələ əvə.) әз A öS əəə ор иб ӘдӘБ 

“əə јн дӱ ә" Ӧз qalası yə (93 omə TA вә 

Gəl, les зил ge ləl adaş Tt asələ iş 14 вә ӰЗ əzəl odu 
əə Gəlsə QA yal = Мат" вәд lke yə cəyə s 

ӘДӘБ əə” 03 Yİ səyə әд дә sada, ба ә əə iş 199 



1204 ә zə = 

desə сәбә ӦХ lə səbə Um бә 234 OOL yə As 

дәг səl ә әдл ул ASAS sa aş kas səl göyə səsli, Tə 

“ələyə Ән АДӘӘ səl дәк İV ə TY Şa sək, ox 6ДӘ 

əbi ә ҝә Ӧз YA gel sayl gl ван дә вӧдәә 

ARİ ән 33 абјә Ханәндә д)2 5 бә 2999 

дејә су"? әәә əəə әд ОД dn səl ән sələ 

“əə “əyilə ә ам əzələyə os”, deloSə əzə дә 
Gü алә дәзв x: güla дә онуда sələn ga ga сә 
Gə səylə ə isə səs Әд ТЈИН odəmi 0348 saŞ 

(əə iy hal АА əl ələ dəə sə Јен ҹан нә $ azə £T 

Özəl əl Ад вәд əyə sə Gü Up asla Sə SDU Јад дә 
salsa əsasla 

ӧз ӧһә әз ӧдә Ы tül ziy мәк д дә /д ər ҹәјд) 

ser кә m əə мә иб silə ӧззәкә məə 1 əyə? Ыјдә ди 

ӧмә öyə ӧдә azəri əl оәјда şai. әдәд 5 gəbə) од 

bəsə əsa əmər adə 3329 онә ləsi əə lugeti əə 

a ə r ə... 

Одлу səyəlr сә əəə Y. әм ssl ə 3 əə b əslən 

аб әдән dn o əb ə A iz yə мәк pzəbyəl 

ön gə əə sət s Әлә ӧ- 35 üb gö əəə izə oeəə)ləəə 

şə 1L ya јә дә sal ад 6 ALA dz səb də —әҜ̆ 

За yəsi gə adi онә edər r AÇ lə əzələ 0ҝ̆Ә 



Ti əə” 104 

Әз SA AY ələ әјә ӧл oa dal SA әз дә 

“A Sa ə, A ə ә yak әмири 7. əəə 

6 бәд хә ДА SA Qəza sə əə yi al 5 ӧЗзәм Аз? 

Аја дәдә аләт Амид оз9 Рома 

әз dud ана ә әл Ӧд Ла, әдәдә ДӘ зәл Диба, 

дәг о јә әда дадә gey sm əə Ti АЛА 38, səsi 
әдәд dua və əl sinə) əsk səla) 45 с Məğek ğa 

ә с ӧдә ӧд TT isə Јән ҹан əə 5 ҝӧ yə ә, 

lələ ə mi əə ələl saət “ә ӧх ә о229 

Әк Дә әәз oİSİİ әзӱ ТК səbə 6 səl AŞ gəz ələyə 

“əli 1455 ӘЛ ада То ДәдӘ lu ə QAZI 6029 

.—... “ə əbi ozəl Sə səyə səbə ја ozəl o ӧј4ӱ5) 

Јад ду дә 48 ә əsla a бә бәзәнән ПЛ 

şs ələ әл ЕР və, S dəl səli, 

“ə alə бу üşləsS Дизә 305 gəlsə TA Məzəm 

вә 0)Rə zəl, Ӧз Са asas 33 305 Gə 

demə) ә әт. бәһ Rəyə dərən ə S zl səl да ze 0359 

Ҹә əyə $ ə əl ə ası ә əməl әз ДӘ ДӘ gall- 

si ӱн oməy ələ дә S ər а јаз əyə аул ән 
"use əla sə iə məl ән Sə TT sal Qe Атам ə s 

Vəə 44 sal A ан sə S rlə Az АЈ əə səli 

ад ələ əl əə əsi dən Дәб Канн әла .. 

ӧдә, 2065 zəy duan mə zl gəlsə 



Vu Mus 

әдәд ədə ət әз ДӘ gə” os yadə oa Də бәд јән 

Фи sə 853 gələ məsi Bə ək asəkl ləl kezə sözl 
бәдә Gələ әз Сб a, ələş əsim əə Yo asələ) dəə 4 ә 

бә YU asa) də ә səl Он ӧмә ад едә 

ти ДӘ ола ди sələ ЈА аз оз 

вәф s ә әбу ə ДИ вдә АБ Бул 

ә әз özlə yə as ozəl os 305 сә Фе de sə əə VA 

Gölə 5 вала ə од AS nö әдәди 

sələ ат бӱдә ə əl ə Pr дә бы əl dəə əl 

€... və әјә Ву 6 isə ələ səyə 

ән 2258) duş За ЕВ oə)5ə 5. 083 КГ. 

Oz ə нјз еда зһ ДӘ ад нә 2613 

идә əə al gə Дак oy Ја аул sə Sb oya 

Әб 92) Әәә ә ад ол ион? 

oz фӘ мәдә Ӧз да oll sələ dəə oyəll фә siya sə 
ək əli dəl кә? ӦЗҝ̆уЛ јә бхә дӧ əslin səslə 6 -.. 

L 



kə” r. 

озан О 835 dəbə səsdi € sə ӧз oa дә ә 

əlsə ləş он“ zi zə 01 əyə) Azə yəyə ən əslin es 

дә small нәр ад ән дәј) € dəl Öeə ƏŞ uş зи 

A məsəl ge ə üşlələlə o əŞ ASA əə әз ək sə иә) 

РУЛ дә” вәба ds 

әд əəə ASA yə a əsə ə Sa əə Yu Əzələ əə = ад Şərə 

дәдә VA sələ ə os, öö ozəl sə ob GESLİY səl AL ə 

дәб әрдә вә 66 кә ələ səsə pə әәә Ӧн 
ӧз зә 63 azə əsə Ы ЕЈР ҺР? 

әл gəlsə səl ДА ани ə, S sr вәдә zə ə Sus 

gəbə sən дәјә. ад əs Ӱз sə£ ayaz üş as, usd 2 səl öyə 

сәз бә ам. әда вәс, га. с (əə əz ə Y) (64.32 адда 

“ə yal әв Мат əəə TT ozəl əəə алә әј ме ӧл, göyə 

идә sələ TY sama əmə ə İF əəə Ölə od şirəsi 

ада əyə di ә) MST Aİ (95935 Оз, идә сиј “əzm ӧдә 

ӦәЗДә әзән судкәфә 0 
ајәдән Ҹам әз 5 мҝ səyə, oz ua сиј ЕДӘ ун 46-49 

КР 112 du dəəə Tu 

ӧд9 әәә YA asa дән Ҹами ə Gəzi Gə ə дӧзә ӧлмә) 

ə əəə Oryar omə məsi m də еда 43 ə 14 kaz də 

Qəmə yə Ҹә “ə s. ag” (səl vr әда О əə duş 436 oxu əl səl 

РЕА “əb özü əl yadə səl asələ sl 99-04 

həə оз) 86, gəzdi yədə As зд ах нә вӱ 

di азда ә) Сан hə ə o na azi, әз əx əl əsi AST 



дә — “ӦЗ 

3842, Tə азы ölə oz ә ə b? ev уд 

Ҹә QAL zə ööi ev ола yaln Azə Al ay ayə o səl 

UY әәә дик оз) gu əməl əə əd əl dəl о 
öəəbəB əl 4 оз ааа əvə Ayə вн ə АЈ 

dəl әз" Сад gə $ gəl әәә. “2 ӘЛ ӧз QAL озЛдәЛ 

бә, 2 22 ӧбәһ одла ee 6, дә" һәдә az, 

əəə əsi dəəə әз oğ ӧз daz зи ҹә хә Əəə) 

ə: ӘЛ s) yə gəl ДА dəəə əə Бән ДӘ әд ələ 

s AŞ ÖL yə sezə 25.72. 
әәә ӧмә Мәм ДӘ мә ələr sel oz 
səslə ox) ә ələ A pə əmə К јән дмә 

a səli Ән dəə a ДИ ән səl s Ода нә 

s... иә Sik səsli —/ јә блә əə 

Əəə ӧәҹәә ӧлӱ Ӧ459ә —. də Әәә 415 АуЗ sal səl 

24 аб. Vİ yə aşsa, əl yedi, əx сәд iş ğu ənə əə 5.0 

әд yas: üə сә ә2 səl КАР дәвә 459 

ха ӧз лә әз 

ЕК АД ас ә SİS xa əl дәни АДИ 

-. glir əməyi sə Ölərəm ə 49 Gəl də ӧнә код 

oz3ə əb Да Буда дә ә ӧзезјӘ нумунә gələ оз) 

ӧлә әз ҺА ol ӧз ay səslə əf Дӱн səyə 

әд ә ЗА S ke "Eol әлә дә se üə 
lz 



124 АТ 

вдә) m = —ə ən əə 2 “Lə əl бәдә әд Ен ənə Əsri 

Əəə hələ osa, a sul ək ӧдә Аҝ̆ əə sələ ал əəə 

Ози 04 ə ӧӘ Ҹә ӧз) Vi: Адәтә оду дәмә 

зд әд ак фә dal Дина блә ədd. a $ gələ 246, 

Əəə әбәди" sər ds duz səbt 

özdə сиј OĞ le ox lo бә gələ yei ə ə ə, 2514 

dələ ir yə Әзәв зә alə 9 21 Ја 23) Əəə ӧтә £5 
сә ӧл edu 3 səs kəz о Gə Gö ələl ој o) 

sə əəə gül zə ləb sal səy İt özəyi dəli əəə dözə 

“yə asa dol daz Qe ay A əb əə ејд O oa, ӧдә 

Ы — ЫХ Әз al sələ ay ОЛ дә Ан, 

ЕЈ ӧзәјә дә də 1265 lo ә sö. о22, əri 

— db oa Зәндә əz dl əzə азидә әл əs ədə, 

ДӘ Gə iy ə “ə Şİ Şəkk алә as oz, gə əyə 

Әлә дә әлә əə) oz, 4 əş, uğ Q oz 

yə asa doə) dəsi Аз зә ҝә 

әјә 

дәдә зәдә Ан әм Каи 

əş Оздә Ӧз dələT зә S ala səsə çu xələl, 

oül əməl ob дл galin gə ozəl sə ә sə sil ода. 
аз јә фаал, дл Ӧд, сәв sək әләм yas il əəə 

ƏB, Ӧз sə əə Sos, As ов за əl 34 əə səl 

ğu оз ода Ӧз Вә базаја 5.95 с̧әс/д * 



|Дә ФДЛ 

ә 4 os Göl "əə ii yyə Ə Sə sayə sin 

тә o Siz ca S Кәс о Ад “Dr әәә 

Ӧз ә сиз Вәд Әһ аул özəl әнә siz dəl 

ə ə əə 

DB Si nəmər aaa yatda yən as üzə ƏL oz sə 
(S, A 6 A yala ağan 244 Oxu A јо ју əsi gərə lə os 

= ә ЕДИР. oya ОЗ ön әс ән 222 дә 

әв ода o ou əkə 465 Sim çe oləl özəyi ozəl, 

=. Ы “3. əəə 86) Xə ӧлкә) ə. әд 6322 

Əəməsii əy) td) a ад аб, salli әәә 

oa) 329 gə alay təbir geyə ssl geyə sə 

ələl gəbə ән ik Бә 09 Sel оз) Об zü gə 

ƏSLA Лә Кәбә ә бә QS ozəl os ә smayl ДӘ 

әз 4ӘЗ o oa ol əs дн 5.5.” 
ds əə a ə  Д иса  лајии ии ики 

əmə uğ S Sə ə əli sə asa əvə əəə ez 

ЫХ сиј asla” oral Лә səyə sel нәзә әда 419 dəl gə 

Заб Yİ 2-5 oya о) Әт зә ВКР- ТЛ 

məzi ab вс çiy Әәә ao ələ səl зоб Siz с̧а 

öz Хәр с4Лә- 0359, 2 11 Ады аз Дә мәнә әс дәд0 (Şə öz 

məsl нә ә 39 ol, oy 2 sala 889 öc 00 

ozəl tət üstə sələ tiz әнә əzə aşa ou o əb ајә 
osv3 26 Gas Əəə ад әд фм 419 т. Əəzəzib Ozld. əyə 

на zəli üs ЈА Саб ә dils бә 3 



də Ye 

дәв ах? ӧс mü OLİ сј даа . ии Е.-к ER — 

Gə Аз aş од Зак yl әл о дәә/ дәмә əşi гәдә öz 

ә2ә-а Lə ləysə Gəzi Aİ a əs АЛ Дӱлә с Ох - 

əə siy oəməə5 СА: 9 Yaş əəə “ə 261 ə ad, 

23/23 Ӧз A əs Öl əəə oo 45. də 144 (5 ə oğ ə 

ӧз ozəl sələ Фә о дә 5——.057— 

dəsi О ӧз dy јдкәмиә с Хдәл Лалә. дә 

аг в 05 osa oəəl gəmi əə əsəs ди ӧмә (Ҹә əsl 

Адә ад ОЗ Әлә од Оз ГУР 54, (5 сдә ОЗ әлә 

ӧбг ye ov Ӧз dəlcəŞii ви döl Gözəl ərən ох 

дәб аја əy 439 s əlazlə iz ӘЛ ӘЛ ов 

Əəə ӧз јни £5 asl нә еда gəbə seksə əlbir 

əəə Ӧз ах мән əsə yə şzdu ib zsəl 

545, 5. 210 ана esə oy su güz 2) ciət Öəəl — 22 

əbi döz özəl ..—.... | Дӧә ар Gözəl ол дә 

иб бәк Ох Әәә dad Јән ҹә oməy ed си бә сил 
аә02 ӧз əyi asa yə зә səy S идә gə ə İY özəyi 

“dək 9 5 272 4. 

"Av ermə yə 

да s S isə Gəaddlə səl dəbə gə Әјәәәдә Gül səs vəyə) 

ада AS Asla əz ə бә дә Хода 

əs, 33) 49 5 Ali =, Ələ = Аб аз АБ əy, es V 

36 ək r. Мад ә ЕР УРК 



ny o ДӘ 

rə 

әдәб A a əl нә xD odu 6 şə 2 ü 

РУ sla ud, 

ələ AA РУС Кет sili A Gələ 

4.53 azə) əyə ə kəl əə әла ə yə “lV aza ə sili 

özəl . eyy ələ ә geli sal S Al Дәдә 

XS дик, SA bi səl gəzib əə дилә kəli 

Ӧз Azə ə zəy si kə səli, əd oya ıl АД sa əəə 
“əs iyl yə yak aad уна özlə зә yə yaa Oxay ölə 

zəl за ББ зһ 6 АЛ sədi ЛА ај нав gəli 

әдәдә az ӧмә ә ə ә ӧз хәз" 

ӧз ә ди ФИЛ Ах за бад 

Əəə хә əsli ərş 5436) GU Мад оз 

dlə хә, Һәә sik аб ал ə xan хә 26 şe, 

“ “ 1 дә 3 Ад gəl ə osəA ə əmi 22 

аҝ̆уз Б səs sad, ФЛӘ əsi, ye sələ səli dd, ə 

“” ıl "rar üə nəə yei iə $ sosi dəsi. 

SAL, 3 Sİ ӦЛӰ әт əs sa yeli əl ак 

ӧз 257 ӧдә ә ада ә адан all ок 

S Sə әнди 38 al səl әнә ә ou əsəs” 

dəəə əəə sək si sə əəə sil gə9 gə əəə ә 

РС ЛЛ “ələl 2 

КР ЛЛ 11 



5 АдӘЗ ид 

A | S ав? də “ə .. “Çə 0535) bos П ə | 

və əsl İs əə oə/ kəş ST yə Gə oral yl. yaşa, döy 

səbət az AS zaya зд Ә әнд ДА əə 535 sə ад 

“Елә 2248 Tan 2 Aş әз ӧд Лә dəyə) əs аг “do. 

AS ад ə S əəə ӧдә səl ol all oz, Zi yas 

оз ахы səs 2. To yə ка 267, S Ӧз əəə су) 

0... 90-ə. әл 

зӧһд әј Сб әнд едә аз oə55 

ЕР АР ЕА sə sə SŞ səyəl, ge 

ЕР РС 

ҝӧ Ди әз ә Ди a ə Дӧ ән езән 

— 1oSS, yə ҝӧзә Rə 2248 (Və) адлә 

Şİ, va ӧз sə ə os AŞ Gir 005. uş əl 

Әәә ијул odla aş ә ӦЗ esə ot ә — ҝӧ 

ə јәк ыр дн nə... 249, 

әд ак Дӱн ay ZA аһа, lr Ş ар дл әнд =. 

ӧтә a ə ə 

AS əb . dəəə s Şə R 66 ҝә 6) cə ӦХА 

. pək ə Səsə А Һә Б (S әми osV3 

233 o Sənə ҺР 2 S cal əl 
Ss S АР РСС ӘДВ, – 

Sə 4. (Ы Ҹаду Әәә Ӧд aa 

ЕКГ ЛА за Şə əl səb səsi 

ə dalı As 



Vu ту 

әд aşa a. Si əə әд ӧн Gə alu s aa 

иә? ağlı AŞ GA məə ə də әдән S sə əə А деј 
ə) “əə. Əyə os səl edu ələ ӧлә əəə 296 $ 

— dl əba “Rə məb əə) әз aSl sədalı 2455 дә БҸ 

ДА бәзәк 4006" ə3ş Ad ҝә dəə 235 дм) 

иә Şou әкән ә Ед Ӧ49 əə 

əə ə ə ii əəə) ozəl əəə 225, Əşəsişəə о" 

әлә ədə İR əzə si oduyla един A зә sənə əə əzəl 

Day dı әз əə dB maa iə pan səmi səl danə 

əsə səl — Јао AZAL na R sads adə = əə dəl ад 

дәб оз әлә oyana, Olqa ә səsə Онда Бә 

ӦЗ дә Tü oəzəəii ay səsi əki Sə di дә ə ана 

4 Олса? oa ә Бр səslən əə д ələ дәдә ələ Дӱн asli əley Əəə 

26 ӧдә сәнәдә мә ӧз də səra Ӧ ҸИ Дӱн dəl 

o Əmi OLİ вә əəə Озәја ддЛ yə 899 əə duz ə ? 

иб ад S Sl öylə sə Bisəl gesli Ӧз sə sls ze 

он за. ӧдә “ədəb sul gəzə əə İt özəl əza 

ӱзә әв Gəgəli 2 4) Rə o ləl Çə 2 s os duş 

əə АСТ) .. Ge ə drk Də дӱ лә A oydu şə əssə 

ə ə... ə ə) qada Gəl öəəliis 4 ğu 

ATAR gə oz dəs ə sələ ПП она әнә asli sel, Ан 

ələ ә=85 Tv zeləsi, Aşü: 2029 səllay ид “36 dəl 

Səsə әјә оф əsən vəyə TR: сәда О eyer (355, ок дә 

Aş dö AŞ də 5 ssl 2 26 S isə və əllə yal use) әјә To 



Au ls) VU 

Gül əsəs mərə İR şələ аб duş ez om rr әдәди 0) As al 

Əyə. 223 əyyən a ki Мә Аб она 

бр db sa” Јән зд Фив əəə 5 -— СА 

“3” ərə lə мә (rə 11? Göl suz сәд əş əis Од 

ит AL аб әнә ӧдә на едәнә 
һәд La sə İY. yə əzab намә ə AS xəmiri ə 

gəzək AS, azal, мддә sa sələ ələ Gəlsə, 

ЕР o AŞA s, elə aş) 
“ələ Be əl səsi 1 dö (İS əbə ə 

ə du əs Alt şə zali as xy3) əzəli is isi səslə 

ə yala ә ə, azil 

cl ə 
Дӧ ад дә s mədi pla sab A АТ Sö əyalı südlə əəl 

ə. r 
дән ЈА ol, ад II də әз) ҸӘ 444 4424 дӱ IS ти 

РАСТ АЗ ГАРА БАЛА 

1 ə sola ели әл 

oa, $) әлә A yə Һәә özəəə $) ӧдә вә ƏL əəə məl 

S əə, ӧд. һәзз (ələ алә әз yə ә ә әс ət s 

—. ə əə ӘЛ аул əə sz бадә оз АК siz 

əSəY omə” si yə gəzə оәлә"омлд Ә Ы 

ә aya зә ан Дуа әјә да sə zəl оз) 

дӧ әда gə ALI 



iyl Ye LL. 

иј dy sə ay sam A YUĞ ALA sm əl İR: онда sz 

əllə səmi Sədo səmə аб ӦЗ seli ə şə) 
әли əzəl sə səyə, o:$ ölə Oy əl gl ai 

ә ә һд əkə әд нм səl дә Lə ar o Gəli es 
ә ит ls ха әз İY ez, lb gəl çə, özel, 

Ӧә лду ә ат за ләкә AL GƏLİŞİ gələsi səl 

2221 С̧ад, јә Дәдә дад ти “əhə | Ки Лә cədəl — ə 

r ro əə 

Əgər dəl ələl dV ə yəəlis s Әәә" 2224 m... 

за sələ ә дәф si аја 2 Səki iri 
dü ə əsla Ла An дӱ фә əsə gəl as bət az əl 
әһали ааа, Azay Ey ası asa 

hə Заб ла уд сун ə əs 
- gə SU M S a ə 

ә ар hələ дн alu ав vəf üs kə 02355 33əl 
оз S o oy ба SiyTə ə. Уд ах дад 

әжәТл ərəbə 2 Әз 4 Ы .— əə az - — ə v. ӧзә ҹ 

идә 6 даҝ̆а ТИ ДӘ Лә əəə 

әәә səl әннә ТА од gə ӧдә “— ОЗР мә сӱд 

әса азмы са адәм ЈА Ат бәзән 

ИЛ әј Ӧззәдб дә сәдд ә Уди — 

.-—.. Aş 25 0933 6 2 əə ol 7 Мә GU 55) 

Ətələ ӧдә əyə Ma ə oxu аб s, giz iL 

Оәдә әр саҝ̆ so ҹә сәда AT 2228 ӧд) 



ӰЈӦӘ iy. 

ӦЛКӘДӘ Вә s yə UL 0 da 

ә РН 

идә ДАК gəzə GəL Хода 4 es alse $ Sə YY 

gəzə ӧдә ә ТА alə iyə əmmə Aş əkə” ə) оду ələ? 

GR ә vəyə ə ЗА хн Әј gə SU дмә лу омд 

Әк) Да. әд о но бә јаза та 2-12 

дәдә Aşə əəə a əl xsin од 04 әј әдәд дәб $” 

МК АЛ РУ 

vəl ə 

аз ДДфб ad бәд ат әд ә 2 də os лав) 

ода хәт зәнн GƏL adə 8, zə əə ә алә 
әд əl, ед ӧлә вә öpə ӦЗ əsəs səl 

аба ә əyin јә) бл дә ox (992 ee oll әнд 

бз әдәблә dv əya 3 rəsi ou? döşlə sazda isla 

dB ai бусә 3 əy yə нә yei, бә әәә öyə dəl 

RB ə əsə Саб AŞA yə Şə 4 Az üsu S əə S ələ 

gala əyə ət: од баб дәм ен $ səyə әв ку ДА —4/2 

әда za S A nə ӧз ана ә О ОД ssa әлдә 

Ост З ələ Ох јӧн arada ә obi ә üə, səl ğu həy 

“ŞA gəkiŞür од ӧдл,бә, ӦЖ9 онда ələ il ә 

АХҸ СА sal gl zül gə Sa 4 a əz od 
əsə üze ə ol ğu Оз 0464 045, əzələyə Aİ zə əyal әз 

Ад (Şə dal odl əsə dağ əə ода Хао нда 



iyy A 2) дәз 

Gəli zə Ји S mak - daşa idi, M oa ə, İT: 524 

Задә alə вәз qalsa | a Gələ səyə səsə İY 

ДЕ isə əəə Ҹони ә бә ә ЈАЗДА вә ох 

Rə. AS A əli yaşla səl səyə әәәӱб ssl азб ун 224 

ə Вә әәә üb ани cəli 59 1 Аз sel Siz ol 

сә ədə GU ЈЗ вәд Aq ӧдә səyə əəə Şəsəiləl zi, 

büzə yl əsəbi ələ YU asa ez SLS əzə səl аз 

"11 ЕР 65, 82, sesi) os, ив ürə ələl 

Əmi səs ә БӘӘ genə səb аб İY isə si pad, 

25.7. ə ə ən 

“əsəbi фә А АЗ — ӧз? | gə 6дРә сәҹ 42, ә сәда 

ӧлә öv аз “əəə əyi əli əmə TL ӧдә dəli sz, ӦЗ аз” 

Ozu ә УД ани “əmə - gə ә səli 2964 нә 

Гәм ə sağı 
ав ә ајәдә əə na 

ol) 939 ода ödə) сәнәд ӱзә" Ал sk omə” əə 

дә səl Лә esə se ayə од izə səl ӧз sə gə 

“ Әз 9 zən əyil . dələ əl sə əə TR isə ssla, 

За sü pu Әлдә sələ alə seçil Дәдә, rə. 

Әләз нә ə ra мәдә 68 

ət oələlə 685, Sİ əsib əz дӧ ço əl əşi дӧзмәјә 

rəy ə Səs ea oa) əyyam ОИИТУР12 

илә ән əəə Әлә sə Аз) әә Әф alə Ay ayə yal 

ӦДәәк sa səd els əb sə ох ДА sələ ак мә TY 63 



Adə СЕ YT 

52 şu SOYA 2 48 ады ән Сб Əməyə ə TY 

0. Gəzək ə ga şə gəl 

alə əə əl bs səli” zə 

дәмә әла ол дә ән әәә Yo дадә ələ дӱ9 вәд 

Sü sal zə Sd ŞA дӱ 68, зә ак ә лонДеЈ 

oğ yas ləl səyə ДА S вә Аг şəli en əəə 
os yak, AS) ə Ayə ЗАК əzələ, 0499 634 
фала kə əəə mə STA ələ ӧз 9 ндә ə səv енә) 
КР ar ap əəə ə ASL ə 

əv ә 

әд ә də sal зд dələ Sözə ә задӘ gül dəəə —əəl 

22, ән Ҹә тә ваз əə бдӘ 167 484, 12 Uu, 

ә Сан 6 вәә 5 Ани əə да yə” АД бә 5) 

ават нәзә nn əə 07-ə 

ol nəylə əsə 6324 HA Мә sə Sə s Er 

дәм әлә “ӧну əy oni əsi əə —/ је 

оәзд ӧдә səyi аб ә asələ a əl dəəə вәһ sə 
алә ə (9 Azə ӱ A ə алә ORbrə SO ələlə (dəə cəl (јл. 

ТЕЛ s, 23 

ə ə əə ə 

ә oa ə ӧн мәдә əsl əm əəə səl əyə süsən 
Azə əy ӧдә aağə 8-4 əsə 1 isə gəz 8 ei də (əəə 

= РН səl, dr” ав ан әд ӧдә sək 



iyo t idə 

xəli “əyal ааа зә нәдә. (5 at О lələ б-м 

СА iə бӱ блә ЕР ə 

РС ala dəəə Ray $ əz Öz sə öəəl şə A ai 6) 

әј бад sədə о әнә А əsa, ӘЛ 26 мә ову 

ОздазЛ yaraya və, 5 ә das бал sələ әнҝ sz əəə 
сәјлә дәм Şə 4 Sas olu дӧ 2 əzə ssl, se, 

bədə ə assi alə əy gəbə əəə сај səl səl ub ale 

әд рз od 51, вӱ нә edu ДӘ ola, səyə mbbəə 

Ом Ҹанан S azi isə yal, oxdu üb Вәли 25) 65, 

ötə əə 65 gə, зәдә ə əə səyə әәзә Ди 624 

СЕС ad, gəl ə əs al zəl ab aşel 

gələ İR вәд ozəl yad əs До sik əcəl əl asli 

-2——. zə oəəbə do isə yəsi, pada yal aaa ozlarb, sul 

səl фә зд 3 S SA Ен dələ 32 әә der од 

јд әмлә Әәә У səl DALA S әәә, вәд сајә ав Tn 

əb A asa yəsi sad ә pəəsən any sə alə əsil Ех ә 

silsə guşə сәда sələ əşi iL с $ ӧнә 
əəə əl oməbə sələ sz A ya dəl 43 ə, 

sə ələ ДӘ ӧлә dəə адәт. geni sə, SS ə dəyə 

AİL. Ӧз зәкат ə əəə Göə јлә ob yləşə Ər əs әв дер, 

“əəə ә əə” ӘЛ азда sə, ани $ ar вәдә 5 ДӘ 

РУЛ 
(зд оз əəə һӧрмә AS aş əly səsli әда са 



| olı УД 
л 

аҝа әл Дад sərəTA вәлә сӱдә oz za sə 
Оз Ӧз дм dəə зә əə dağ — Ји sə əd, gala al, ен) 

2”... әд (92 ӧзҝә YA 

ə ətə Yi 608 Озан Ҹани ə Са Бу 

ОЗ әд səyi sələ әда Әлә ОЗ omə sadə, səsi 

əə əəə sə əəə sa ИЗ СТ 

Еләми dlə ox sə, səsə Tİ səli Vəə salsa ед ВӘ, 

ələl nəə ОР ələl dəbə mis sələ sin dl 

КР Ke “əəə Şə "ə 

ə z Тоз sal əə) dle ək 

s R ry nn... 
вә аҝ̆а ə ə 0... 

ə ə ə ə əəə 4 8 o$ di, Yə 

DA дајаз тл aylı Az вә Са ali Sə LA gəm 
ә адан ə ә əl Lə Rə əzəb ə m. 

ӘА os 

— әҝ̆әә 

dəyə QAVAL le sal ələ ən əki öl, o $ ҝһә 

əl a, əh omə AŞT zəl dyp əs (MS Sözə sy laT ə 

gül ƏLA ат daz R oz sə 69 zəl ə A Y zə? 

əb ərdə Ar vəzi aa, 2. ŞE ma ӦЗ əS sə əyal 

xə Сәд ee. zı ööl 42 x ot . һәму ӧлә 

ии. ти дӧда ә eLə ə sal gi sə, yedi £5 



iyY | 3 

odlu A, АДР sə о вә gə sək, әз ә, 

yədə ls dlə ləş a pazla ə sə ə 4 

əə 6 232245: əəə AİLA, ipəyə aza cal aşel дмә 

Әдән əə ox о9 вәд 1 дӱ o ә oz аһ 
һәјјад. оз ә elə daz Әб әәә TL əy əə ббс уд) 

Sə әзм AMA ә ДЕ 35 zə, дуз бә 

öyə: ә ӧд ӧд 3) бәјәм ода адда ӦЗ 26 yəsi 4 - İY 

xə S iy zə sə 21 2222 О dl 25: дитаВ sasi Sə, 

дә әз әз AĞ 419: ə АД səyə 9 49 24 ЗА yedi 

128 25, z di Sözə Süsən Qəşəy Zə AA Са? yal 

дәнә 43 $ Дӱма — 8 öpər sə də СД ЗД 

излә. вәд gəli Јун 009 sə M нә ӦХ 9 09 2830 

səsə ә әјә һән ар 
ci ələ cəl 

сӧздә ОЗ QALA бәлә Ad əəə səl səy ər əə 

дә Ди әда “a aş) Sala ə озЛ де oy әнә $ әәә 
әд dəbə Sol оз ela $ ад Әәә bə ez at 

“3 S dpəə dm јмн lə səsə srl, әдәб ala $: Vi: 

әәә ба Aza ə əə iyə ə UV asa 
әбәс ән ЈО əbə да əla ga $ 

дәдә A Sə əbə xə ys da $ бла S əbə, 

Vyə gəbə şə yə Вә iə ә Лаза озу əəə 

ЕР ҺР. әс дә Ја 
М 



LU ə УЛ 

(əəə ӦЗ ӧлә ədə сә səl улан sə TE sa Ş as 

РС 

əsə 

әми әв ələ alsa salsa ləb şə ədası 

ƏL... 

Ӧз s zə ə sə əl aş A sa saza səəT 64 Ən. 

һәдә sə ӧдә 6 ә Әб блә Əə əkə Sözə азда ој 42 

gözə in Әәәә zi 52... ııı əəə 

ә gələli dələ АР əə ән səyə dəəə, £ 09 

dəyə səli Sə səyə, əəə әв laləsi 5 Ab Sözlə əl 

Ел, Sus həll Сд Ә222) oz lulu ади “AS os 

4349, ә uşa Елә уд səl Alı дә səda səsə” 

Əəə çu aa —-——. Мә = s 2. 

ә З он уаа yy səyə гә, 5 2225 ӧзәәј Gök əl 

КР ТДИ. 

Az A аһ ә sət бәлә əyalı oxl sələ мә Л Gəli lz 

УС ла yesə $ yesən məsə, ələ Об a ələ xsin a 

oz. хәз db, әда əl ək Si1- yaz asa səy Д дан 

ӦР Зәнн ə s esə Şə Да әв 48 ə сәфи 

О ДА аз sal әда нә Tİ gəbə он 

Ӧз енә демә Вә с) 34 О Ӧзә од бәлә сәјдә 

Şiyə јем гәд әд gələ im yə gəl ASİA əza 945 özl ви. 

әда Аду вә бәји јә дӱ дә Ab oo зә фон 



(УД də 

ə һәзу ә кк 2 ә, Тодд ӧн ДӘ as 

gəbə güllə ə YEAR aaa Ал (sls yö AS” AQ 

“əəə əsi all ŞA zə ə əzə dy alay As 
ааа аб sel ii əza əlləmə 

ə ələyə lad yə əə, S əzə iolə əla YE әјә бј. dəəə) 

əza 53, әлә yolu iyə əs əə yə ləti a ola ola, A аз 

öz "ə дәб дән ндә зә AŞ aa еј 

dər 225 Әәә Cə os UT Mə əə ə aş, əəə ə 

хн OUT oz ə dy “Sə ə daslə a əy al 

“AS yə əməyi sək SUYA сә al sayə ан Едән 

Qəl АЛА yə əyə əə Asan ad səl səs o du 40) 

İsə x ea ə ə əzə sə ə Ss, 

oəəls 25 ды, dərə gəzə, GİRƏ овда ozəl, £ özel 

од “İM, о ид, OX: dəəə di yə A, ОД Geeəl сә 

ох Он a dl öyrədə "s 25 "əə dələ əə öməəm Gölə a ə İl 

dəəə, аб Ələs, gara go zə ələm ələ 
r... g? əy A AT yə ә ДИ Sə yə ağ 

Əəə sə Sik gələ зһ ДИ бә a ə бәдә" 

ӧздәмӱ ән Siz ozəl Gə İD дәбә он Лә 

sə =. /2ә Sə kə yə yəyə yəyə . ” S od sələ, dası 

Ырн al $ əə ə SA allı $ ə əəə акын 

“.. əbi əs аһ bərq ə 0255 Ы, 

әз ДӘ A al sə s, YARAQ Gü döyən 

25 ə də Boya dl, gəl 



ИӘДӘӘ İYA 

ЫД зә ә әәл gzzy Зод 

lə (se ə (5ə $ sələ şə әдәдә əə əsəs ƏLƏ әәә si sə 

ola yə alıb dn Əl əyə palaz dz slyləyiəə 1 yesə dələ 

əyə Az əə оба әд a əə az a аз sə S 

səl yə ади ӧмә воздо22 әәә ә kə. aş 

bələ əə om ДӘ əəə əl au Bas Səslə 

Ј222229 дәбә “lis зм әс̧ ә Ел Aç 23 Ы Asi 

ӧдә По әд əəə gəl si a lo süls yə LG us 

83.3, дә Gi LAY səl əm gəl sli, ölə ə ələ 

фак әнар Gül əsə gəhi ə, dsn зә ӧз əə ənə M 
ас ӱн pl ön дӱ ol ll zə, (ələk dələ 

оздб ә gələ” ələ S yə alə сӱдлә olan ölə 

Ок əməl STAR ән јен ади зд на ан işi, 
КР gəl əsə səl əmə dəəə ох əmən ə ә 

За Сд ҺҺГ Tk pə о bə Gü məə са уб дә 

сә ба, дәдә) дон els 4455 ә ӱд 

вә ә ТЛ oll düş üə әз ə ә də onca 

Јән ə дә 9 öəmləl Gb 9 $ əlagə sə bə 

әәә Ül əyə Ty: yə alib 433 As” (a əə çoz o əə 

ә226 Səs әр 2 əə usiS К güb-ə çə оз 

434 Јр 034) әл әфәл аб ал 

Одддән удун ӧлә АТА ә eb” sə dəyə ali ә laz, о” 

45099 зә 4ә25- ОД ән gə дә мә al gi gə = r 

= одиб 6 gə əə ələ ye 2 oxla qələti yə) 4555, 



VI Ӧд 

ӧл ƏST əə so osa A gə sə Salı АД әз elə, 

бә) иә zə ә is ə izə ҝн сс ә s ӧз 

QİY əzələ, pə Gəli 8839 дә О Аб dəl 

Asl сәбәб dələ ә 5 əyəə omə əəələl Qad önə дәдә S 

сә nə SŞA səs S ail gə Ала јад dus əs 

ола ls al də вәл əl ӧдә A Las 

əs Şu ər дӧ ал әзаб Aşa “pilə Әв ел İt ә 

iə, “ə iris зәј ә бӱ 3929 дәфә дә S S əsü 

Әәә аг sə Sə gəz ua әнә a gələ 5-дә ед 
АД S iltoə il 5 зә ал сәдди 
Ева аид ad ДӘ АД səsi әнә q əs әл сәд. 

КР ЈИ səs səsi ЕР 
esə ƏR ə əl ə özel rəli, alə bis özəl ləsi 

СА, од Әз әбу ә Әв вәә ЕА 

ə əə sl sil ТК ДА ДА a əzəli Ölə 

сәф зә с Фи). 346. iy (јад əsdi һәд eu 

Qəl ЛА əzələ, һә ДИ Аб gülə əsə S os gözəl 
абад ayıb дә. Әза сән тк дә ә ә дхи и әдәдә 

Ыл. ЈАБ Т. AS SaəŞ ası azər әдәд Əllə 

дә ləl = “6:3, sə S o, TƏYİ ә ӧдә ov öpə 
Özər “— esə) SS m, 5 das əə ә Ge gəə əl 

ӧз әмәл ә rə cağ ıı бу дәјб 

аз Мәбәд ааа Sim, әдәб ва 

дә ОЛА әәә ə ə ӘМӘК 20 МА yə дә Дӧн оз 



Һә ə ЛА. 

27. 
53 s 220 di Ҹ̧АХ Гә səsilə ssl paylaya 

S 3, yə Al öərələl Sİ də ин əslbəə sə ə ələl ali 

£ — 0300632043. Ur 

25 əb al, , er Әз əsib os iə 55 so Gə 2215 “sl 

E.”..- сә ЗД ӧдә. Ре 

£ .—-. әри рз 

оз аз ә ав ол Д ӧд ӘЗМ онә os сә 

һәдә səs Və lk SS ə səl Әәә бә A Sİ ӧд 

әда әд ӧдә sə dəl .. 2Х Ја sə S A.A Gösməle 

ән ә ə... ВЕРСТ ЕА 

o Lugə 82 ИЛ БА VA әз Ӱ 0922 

әәә ә səmi duz ƏS sezə Зал o 35 54 

әд Ар əə özəl m üs 

ək əə səl 

əbə ge ә Һәл ана ia, 4. A ә s. | Qə 

əəə 2 ә səl, 2228 6342 Aş 

pe əə ӧҝӱ ЈАР S əə adə əl zə ə an səl 2285 V 

o)$ dəl səs) 22 КР 

әл әд al Sİ ӧмәјә a Сајт ə yyəl, sələ 5 

Әз ə (8: düyis 419: $ ә — Əs од 459) Ј5 0 cəyə 

Ai әәә уд asələ Su sy ağ dy cə: əəə о нд 



ик N ə 2 

xe blə ” лс 5 ə xə 2. həl mn 

АМ әлдә 222 “7 сузадә Om бӱ әдәдә лн 

әд әзәлә ayə al ə Ад ни ədə һә ә 
zə a дәфә yaya sa Sə aşı SSR əəən 

ALL yə əl Да ək A иј ә sə SƏRA özəyi dr 
dis əəə 0 0 öLAV di əə Од ələl sU а да əx 

a Al Ар дадә 3 ә sə ali busə, ğış 
Ми әәә AL аба iy əəə бз yas s АЛ yələr 

ә iy ӧәд2 54 oSÇəl сәззәл ӧ-ә ötə озм2 oz” 561 

АК ал Ӧн әд ә sə дә десәдәдд бә 

2 (ӰЗ 24 әз) ОХдӘ O”əə “öc һә O, yə ә одда, kə оду 023 

assi, садә Хәхӱ аја QAL əyə kə, əə və əə əv мј 

Де До, да абр фә әла azə Lə, 

әәә A As o: Şi yol әз 3 $ sə, Ода əysü 
әз) A. əyə SAL Əyə kə O, yə LU, одда ., әз у әд ә Әәә 

ə ə mis 2 3 “зы ə. длд2 — дә 283 : “əc 

2 Мә гәд ön 55 ӘС 4149 22 1126. ox” дә8)34 49 

Eu ə AL 840 у, 022) LV, əsi). əə şəki 5 гәзӧәӧә) ә 

АР ЛАР əzəli çə СУ OR yo əsərlə =ә әәә) 

5 Məsə ЕР, оз сан но ДА ән ə (52, 38 

од ада ә Фә azə 9, ухәнә ds, дәв 

әхи 1 ә) “əs hən зд Ад Дәдә ә əyal 

Əəə 033 зә ə səyə ә оз ад os yyə sis əzə 



| ҝ də 2 3 VT 

Ӧлән yə ә Ti |" Ди. ии 2. əbi . Voişl 

“ARI 5-— ə di si 2— 

2 sün 22 ит ӧлә RƏR . и .. “ə esə) 

гә 08933 o iz: 1 (Sİ $ A əə дә Yəsar ГЛД е ан 

geda TY: əyal os 6 sə: gəl sə ТР ə əəə əəə 
səmi Sl AL ə ə Si A AL öpə Лә sə аб г 

ӧдәјә лар AA əyə Sİ, едә ӘЛА ə ələ əəə əl 

“Süni s ə sək iə əy Ələ əb də 85 ə ələ səv 3 

РЛС 11 09” хә 

АР РУ Sas 

cəki adə ал исә ә ә ә ЈЕЈондА ди 

del ҝә таб әд зә Әрә индә Дон од Sas 

бан alə ЈЕЈә аб ову TT ов ва 
Језодәз дә - аһа әбу cəyə ii hz 
вә yü dE əsə ə oz ə isə - Əzələli АР ә ат 
öyə sil SAS əə ә сад as АДА 

А39зок4 Ди gəl Gəlsə o, düş 5. 

"ESA o yay? Әәә) ә ss Viçə əkəb, Oz dəyə 

yə asıl ор. Сд габ әдәд. Ö, yə sz sas ə dəs, VU 

Едам xəs ool s ДЕ ŞiUey yə lb 

1 Vəə STA оз ди ам Gə əəSə əza iə əyə, 

ək sə) d 4 Ј6 odlu а dm ДӘ ФД os an sb 

öyə Сәәд əzə alu anl. 0 Sas 



|До ДӘ 

öz şahə ə dələ ii gələ Әб о таја dü Ба әәзјд 

əlim əzə ləl ә bz AS дәвә К ој УЛә ду УД ә 
ЕР asl Las uu фи иј 

üslu ool Лә S, —.. ov 2 вав yi sə ə ik yə 

дадә дәдә sik, də əsil Elə ozəl asla az cllAzsə, 

dəh ә o smi oll Ју əəə sə бә əsi 222 

ә Хәзәл əəə giz 

фә əə 964, o ӧә—д ВЕР ЛЛ 

ə as, də ов ә ве Ән əli Нәсә aslı sö 

ƏST, əl 39 sul за СА on əməl ab os ək 

ЕР ə ə 

dağa əyə əəə m UŞ әзаб ӧздә əz oOSU 2 əəə ӦЗ.) 

оз Ку əzəli әјә sed) geda dy Вест од о 

pi al Lə Mladen Miri ә, әЗ ААБ A sz сәд 24 

имла Әк ӧз ә ә набуд Лә SLS sz səyə) 

ба ӧвутГ ә СА ӧлә адлә Аҝ̆ әс gl səst 

436. әә (ӧдә Ӧз дә әд Хок SA şase 

oa yal əsl asl gə Боб GR * ӧдә 1 tö. Tü оәбә 

ek xələl gə оха əsa əl sə SƏTR məə my о Se, 

os ова Yo əli дӱ алә ан s 624 габ кәз, 

ələ ә Sİ ə 2 alə Һәр ав са ә 3-әҝ̆ 
ТЛ 
plə yə Һә oy smi Al zz asələ Sə əsi A 

әнә py yd o dəbə iso, vəsi cəl ədl əzə ozəl ox izlə 



| ифа кс 

2 дәб aS əsə) ə 232 дӧ АҺи әзәәфә сы m Ə usi Мәу 

Ы ЕА дәлә əlin му аад узу 

дӧ ВЕ ЈР Səhlə од kəş əə 

Мәс AŞ əzəli səsə Дӱн əşəilət ə əmi əl, oz 
6. Әф ә әв ödəmə kəssə 3 əs)k 

әв) ә R 

m əməyə о 

ӧз ахан al dəy ӧлә мәнә Манә вәз) 

дәк ЈА зәдә аб уд sil ga 49 Хаког) 

оф Асабода әдәддә dis дал әдән 5 3 əə sa, 

ол Ҹәза Eş əə Јд” ӧлә di, Şi oya Әб Мә A, 

дӱ əl ӧдә a блә ӱә 8 ӧл 03943 45 S özekizə osŞ əə 

ли әәә ӧвәә бидә əməl yy də 49 3 səs ə s 291 

дәдә зд 9Y әз ail уз əs әлә çə os Ӧз әәә 

дә ӧз лә удин Ələt ələ Gələ səm zəl 206, Ы, 

әнә ЈА әдәдә əəə Gəldi 3 ЈА öyə, дә 

әәә ов ə 5 дә əyə) 2 Ӧ2Ј/ x.——5 

əlkə, əl sə Бә ав səl 09 Об абхәдл gə geli вә 

— Qul zə = ә. “2: Ел: уә ә ЈАР әбӱ (ə ӧ2ӧәҹ, 

vəsə əllə, ə әл ŞU АБ ил. ә sə Ləlk 

255551 ӧз әнә јә 4 

ə əl 6, Məsuda . - ı ә = ә 
- əz” 



IAY 0269 

О зәдә $ 6 vay öm Gəldik yəl 2 вәА şm “€ 

әјә уд səl S 42) ola, дәб аб Јр 

Әәә дә Sə özəl ОЛА ələsələ су дә әд дә 

о229- və, Зәјә из) 8 əə Sİ Əy şəLS sz əəə, it 

(şə 6-3 092) 2281), КГ mi zə ələl ə 

вәдә üsdü 3 Əzm? azə əl yiş 449 ОЗ S едә əs esə? 

0.) ei Ӧә ә ә zz o üsdə sə ər gəzə səl 

ЛУР. sə Oy 28 лә yət zəki АР şə 

a r Gölə јә əst yə gələ əə дә о24 də AS ӧлә аһ 

dz oY 0 БА 5” Gölə ÜL ə ə əə ... o1 ÇV2. pı ələ əd, 

229 лыб əə aş dil səy 5564) 

ә бох 

Јр axana Од ЈА Аст Sizsə səşaslə gül оз 53 əəə əə 
gə ə “SUL o... ə ə бИДИ 

OS El oa də, əyən as gl ə əə A ŞSÜb gəl s 
3, al, pi MV ələl la a 65” ə SSU sə əşalşl 

әбу Sə ә al yaza oy səl Ҝәз A əəə Әф 

0.0... ә дән Gə di yə aş ass “Sas 

иләдә ə o ləli s əl yoz əb 4 aa 

зә Ди әд ун səl ә əşələ öymə Gvbü dzzə 

“əla öyən gül zə əyə əlli AŞ səla 34 GkzəY 

алијә az Алл ə daa 

әхз uz Ҹ s əsə 8) osŞ) 00... 



üzə ид 

Qəmə Аз әв. məsə ј дә ” kö. да ” дә əl 

pə) oy so $ əyə sik SV 4. 39 "ии 

mə Gəhi сә Və əs saa ӘЛ yal әбәди 

əda Од de dm ДӘ əm mə səyin Фин sy” 

ЈатТока ә ә зә sək as, sə$, ЕВ”) Lə ə 

R rə ə rı ə ə... 
Од Şərə əyə əsil ək AL Lə sas a, ə pas Səs yk “Çə 

ə kə səl ах хо ai Ş dis јал sələ сј ks ə 

әл əs əbə иб sələ nəsl ә ӧдә әдәддә ə 

КР РН бӱ дә дәб $ şəli 

. s.a cəŞ əzə әздәд 8995 са Лӱзәд 

ә ку МК ə oa əsə sə Saz əə ds, ty 

məə səl osa ә siy YA әв yə дәјә 93 Он ОЛАР 

“ə olo ә ә бә sə Səma yeli aa ağ isə əl əs” 

ГУЛ. 6 

səsə АИР ИН, МНК ild 
Syəar sy Әк Са ed sisə 3 әјә gələ ə 

gözəkə sələ 24 GULE 93 Деи anə od A =. = 

тРРРРРРГРИГГРРРЕ:1 

ә әдәдә Са зә аб, бәдә 

29 әе2б, ӧдә әфв әнә ә allı gə səy əki əəə 3 

— с Ал diz ləm ə, al Q Sel зә ə аб дә Ҹ 

əə 4Y) şəy аси alası 49” лдә дә бз a 6) 



ЛА ЫБ ldə 

489 042 Al, . TEN em Kə Yo "uğ 

Bels Ад иә лә әјиб) ə ә - (ЕА 

дәб esla, АЛЛ odu əhə zl, s a ама 

әзәл иб ӧлә oz ТАРАСФРЕТСЕФАРИ sk e.ə 

вә әзаә сә 5 вео,4д/-ҹӱ) ад ҝӧзӱ әлә yəsi A əə 

әнә OR) ә əvə dəb yə alş бәд Соф ауту 

33 şu 42: əl 2221 дә әјә TA əsib ок alası, 

мә Gül әәә кә əyə zə əəə 

ss, ç, lşav) Tər əə gəclə asi әбәди сәр ӧр Nir 

OSİSUb eyi əəə əri боз de gə dip S ge 
Ы̇ЛӘ ӧл ARI x DAL ә ә əəə “ii 

Ја yə təmi 1316 ASA A sus yö un... 

Ӧз кә ә Öl әәә зәдә ӧз әт ЛА, һәд ӧдә 

Ко) дә sələ од sel 1002. Əəə 2 3, ) 

kə о Tr 2224) кб Мр. 2 ə Şə. 2 9 әәә 

vz dər azı” ea” ödə Fe “ə zü dü yən yl s ils 52 саз) 

һәб һә уз $ әлә сиј ələ dlaly Ву as нәзә Т вдыдә 
Ен уб ән ay x sə SUS” ЗД ләкә ӧд pozsa 

адда СА ә ƏəəəY Ses, дә, әлә та Оз 

дәдә £ cəl 224 ә РЕА бә о=ҝб 

ох ду 2246, дә) ə. 46-06, Ә = с s” əsə 

От çə $ Ayə АЛА әда Ји ә ӧмә o) öylə 



io üə ЛА 

кк әәә $ б–рајһ ә ab a ai 

7. ӘРИ дадә ə uşilələ 2554 

идда алә ам alo və S саји Sİ sə 

Sizə şələ ayr Бә əla gəzə aliyə aşa, daşı 

əəə ali əb Бә, Аз Од зә iə бә aloye 

Gələ əzəl səl аја о ОЈ az СӘ онә 

Н 5 sək əet 

тә əl) o SA Һәә Si sə si бҝ ән ә АЗ, 

ə Qəfil dü gəl 5 оәЖХ ҝӧ demə ӘЛ) İS zən Əzəl 

"zəl Şal ја аг ак оз бә əə TU yeli 5 aç 

Sə ə mə Аду Бӱ all они oa gə göl 

ə VVL $ els, оз һәг yə 8280 әдән ӧз бла 

eşiye. АДА ”- РН. Təş ol sə aSəsəəs 

Әәә selə alu ələmə 5 əbə ДФ әд Дӱм 

əə öəmiəi дӧ ozaş- yə 49:06 sə әд alo az So 

“əə ма yy mə yas ə | Әдидә E би. 455 аб с 

47) 544 дәдә ҝә əyə, 16.4 əə Sub AZ gözəl 

sələ, ән oa çə ӧдә omə dəbli бә бз ss 

— Qəzəl ozəl səl 2 S əb Q "sir 55 s. әл 16 Јаб. 

si ə ə... za əə ох xe (ələ Qəmə 452 nm esi ә 

Кәлалә Adə suludur 

АР ФДЕ SA ra əs əs alla С ЫРА РМИ 

Әлдә 5 Сәд Алы, esil dası ələl 4. дада әј2 Əz ə) 



“21 122 

әти Şu ii дадә ла ду SALA “əf ə 

Q3ə48 Тә öyə ади ә Adə уз ДӘ ДА, ə gəl səm 

əməl asas əl сәји 5 m Абад soxdu, әдәб әли 

уд — мән ТМ əsə ӧлә Ӱзә s әд. 

Lə) sələ ба .-. (ə ја ә ou 5 

ei SUL cəhdi gəl һәдә лаз sal olu гәд 

А əb кр 20 ən ә u 

S əə S a zu ələ да дә вә özəl, ələ Gəl 

УРЛ Гут 

сәбә ӧзӱ мә yə əbi јә нәди ol əz əyə 

ә ƏS Tə yy тб üşəəl зәдә səl әз б za 

аф әр əvə Yə Əb Esra 2 rvəy. ама 

222 duş ЕДА ТИ әм хәз əyyə Од gərən ox əə əs 

вӘ ə yer al S 9042 2 ӘЛ дәб би 

dəs Әәә əyə səl əllə sələ, Сд oə3əəl 

ə gələm kəmər dəə di yə 439 әәә TA zəyəzi caləşl 

əyi yib səl əə ə 1 КР ələ сда ох 

dər s gədə Qab gö, 0040 - ӧдә ән аб ха .. 
öy (AĞA AL s $ 25 ЫҸ. yə ЛА əə rlə "ayə 4 

eli dl siza сиз səy ə S iylə gə yal yas əsi 00- 
ССР ИЛ 

әбәс oya, 2702 ил ә, “ 

“əəəyl mə aS üş əl gəzə ә” “ ә 5, Ӧд ә m ӧд 

əsl çə sə bə $ ob, о”4 һәјбә as zəl pada, 0025 əsi 



Fldəə 14. 

sək 2 "SRTA TI ДЕ oa СА зә 25 8229 

ə Bə sə аби ola ә Елодмдәл mə25 əə ә2 

али b ak ə "iy ƏY. əyə l mə is isə әдәдә ӧлмәз 

zə 4 КР = ə. 

әб 2 GəL, das uşu ə səm ə ӦЖӘ ə öyə az s 

dəl səy R asa a ay Şe əmi əl S UL oəələy 

gəlsə ЕА РАР ЈР 

“Vu Gə əə zə US әд ӧз s Əə Val ӧдә ax yyə су) 

иб . ЕА səyə ll əymə səst ҝӧз 

AS За səsə ә sə US zy əl səpə еј az 

Şə yl дӧ ölə Ӧд əəə İT: ома 20 ӧзбәк 034 

ә 45 ә ат ол s Дәвә dəs ӧз Ојун 

— əə öymə Әҝози ə Əyə əə | sərilir a. 

.. əəə İ ozzdə 2 zə) SUS do) gələ Ӧлзә 

хәзи Qİ ак Əyə sələ Ода (5 “S üs) sara” ə 

1:3 əsə вә ад sa Ss 8 әд. izle 3, sə 

A ту is oəbə zə ə. ir е ir әд 224 s 02 

исси “əl ə SUS səl, вә ailə oz s.ə Сон 

әлдә Да нә ох ДӘ r. 
Ад бә set yelə ələ ә də ид сәј әз 089 624 

Сб ә АЛ Аб, Azay də 2 оз де дем 

QAŞLA səslə әз 1 2. ә. әбәс ә ән 

кәз алә лдә ЗД oy сизә Аз ејб ӧлӱ səslə yi 

bəla әзм ҝә sani биа од кә длу səsi 



. didə 

әз (bəs sl. ü r ту *Ј: nus oll ERA əli ə = 

Вәд ја S R səməd sal Azə üs зә 2 ҝә 

1. cə Еләди, dəə 25 ox тоз əəə 

ə oya əl qab ası dəl 1, əə dis əzəl giz дмк ја AR 

Gübdk ə aş: дә әдәдә 499 5 6. ya 22 ə oəəidlzə bo 

VAL Tİ әса Бб əyə vələsi Gə әл yad alı 

AZA əə ə o aaa da ə AZ 

— ə әл 

səsə o ə ıı ə Еләми 

КР Са 465 ә ә As зә азб онә 

әлдә “5 ə “iş Nİ 42 (јесә би дә Göyə 481 

.-— ӧлӱ. мә ә Ləzə S ә әм дд Er ol isə 

ə... XL, ӧлӱ dağı “ədl vəli “zə al VS oli 

ə əd Nərə ələqə (hsll ves Сад 

sər əə alnı ürə Ед Azə ә ә, 4 .. 

SOL Би һалә s сӱз әзән 5 

əv ləl әз SU аз Sü dö “cal — — 

Әдән Ов Ок Ад adə əə səl az ан 

A лан РС ә "ir 

352233 üz XƏ акы əə əs SÜN yə dila esə ələl Sər 

a)? yas ərə sü İF yə ası "gən əəələlglə Kinə o- бәз 

49: gər əəə ə әләҹ sü 56 -— 

əxi der вә о) Sü iyə ləbi sü “ə “Aq 



yükə Ки АТ 

әдән "m m Әј әјә ə Yi = дәјә ool 

кә 2 ə, siya mə US адәм ol özəl СЕ: ә ә22 2 

вәд АДА 64 Qama yaya da ss 

cv zz zəl 

ox) dəəə (Мә 6ДД зһ Елә мәдә 4 əz əə 
әд Ат хә ә ә бә ДЕ базаја они 

ид әдәд әли cə ər Və oəə5 x sö əə. 

QARA m dm сәдд sü ələ səl АД Və ay gələk eli zə 

Əə Siya нда Lo 5 2020 çəl әәә. ОЛА .— 

AŞDI So диди ә səri sə ә аг Аз) Бә 

.... “si әјәр 142Д çə yə ələ s ul 

Ta ə дә ан R 
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ə Оз Amy em 4 6549 rər əə s. ә m... 

əəə GR a су ДУД 35 aaa esə s — аз ә ә АМ 

әдәд ки ed 7 — £ yeələ Ода 518, ә ах јә) 

Әәә məyən о. ДӘ Зәр од ə sə Gər 

“əla yən sal asla peşa gəzən əl əydi soxa) ələ ləl 
daşar” öpə a hali əə Süz A iya R ak За 

Gə lər ә илә әзин ə ə ə... Mə 

dəə әд ә сәсдә İT. әрдә си əəə gələ Ho ən әд 

gə gəldi 10 zə ƏLLİ oəəlr İŞ əl бәла “ 

әв ЗА alə səl səl, sədə vəleTÜ oksi 

gələli, Ədəb yədə səl ləl Әәә ül ана İY ələ əə əzizə 



Ty 5 дәв 

ӧдә m. ə. ə ән özl Yə ə 2, ə FE ıl 

Ərə əə РС 

Əzələ ələl ə üə ləq rə са акын Әәә ан 

КР ЕР El әјә lan әссд ələ 

əəə cl dz s 25 ә зә - xU О ələ əsk 

вә a yə əyə əə vəyə ва ozəl sal ӧдә ələ” 9 

ӧз зәл ә әдәд ә Мә ндә) Әә ie əələsəY 

gə yadə зә Од Әәә Он asa, дадә 

Azə S OLA ə A ə məs Əs ЕР. 

ər онә di mədə os də əzə sal јә ӱз Уз о һәл онә" 

Ева ә ol Әз ән yelə gəzə әд дуа 13,- ҝ 

Әәә дә dəə səki ALA yəkə sz yə ва ya ük öt ə 

Əzəl oül 235 əəə it од Әәә sl daz Ӧз - əəə 

ə gələ Gələr ја. əleyk zu Ајә ә ölə 3.35 14 1 sli 

zi um ӧјаәс од 3253 зә Ss əhə 

bə ool aş iə 3 gəl əmələ ayədə әз oks, TL səd s di 

kiş G235)) 9) ə İY iə = ӧәјаа фә esə sə 

зә all ДӘ ələ s 45 о = oya məlim ә?) Од 

тә ӧмә ба səsə) 2” M Лу sl ssl yə) Ы 

Gədə әда оду əəə oil = Ӧәјә сад ән О. 

Gözə дәг səmə Oz şələ Ti salla НОР cə üş dadə olu ssl 

şə ә ə ul 2435 дә Пәлә си ) Ӧд дән нән 

dəsdə ol ад аз op ərə дән yl əTT вәд ја ди ӦЗ нд 
Ат вәһ кә ов ük dərədə доҹ дәдә 0 



Y дәв ki 

әт uy Bəlkə üz әда ет" ӧдә" “Y әе кк əmə ə 

дәјән ндә) əş “Bə ӦЈАӘ Од aşk дә TA səl əyə 

2335 dlə едә oa m Saza mə mək 22 GəL 

ЛА ДИ ад yəsi, Бә sazlı Aş as Сб. 

or бәс) едә 34, ә Әлә ә әд ҝә, Е 

070 ар ји Он Он cə? УД 

әз әл фә ool $ ai, , ӦЈАӘ уд дә 

—. öh gə ә Də 5. ə 

ЕР əəə Sə a ək sələ 

Ezel ədə də ИРИ. 

әдәдә зи SU ob Siza sala сиз зы Sİ avi 

әәә 2123 ay asələ diyə ОЗОРД ок диб 
дал Б.А лә јаја ва əsi, LA — 

о) ә ДӘ. Та xə 0. 

qeslaəi (əəə azə əl Дул 22... до. 

4538 GALA da зә ӧлә S sal A ә дә 3) 

Adə дәдә əb əyi ӘӘДА ә Дәдә ад 

ис әз 33, ə dəbdə дә ə, əə dəl 

gələsi әв дә ә о la səyi əl səy za eLə ə əəT öyəbəli 

ВР ии ана dəl ә әм әз ələ јд? 

ıı ә әз 0 

АЈ АМәм адам ба ЈАӘ вә әд 

вә 



Tİ: “ӧз 

sə xəşil əə ALƏ Дал нз вәдә A yə Lə əəə 
səla üsdə əə t BZ gal ә AS адлә ola 

əəə il gə бадә ә оз әнә Рә 

“Bs ә Əə a ә са Са уд о4 

Ӧзәз ə 93 əəə Т блә vəya səl əəə səə ii пуд) aşa 

ох ӘДӘЗ saz sads əə ЈУ ав öl о О ai Ым. 
Ым 2 — gələr də s әзиб ДА 

33 alə АД 05... 00. 

“ələ ül əzə Əsl iə ək Ла ez” “2 ед 2, 

953. ә sal ад ӧӦӘ A ya əs sələ Елә. 

zə КР R әзәл s 

Əəə ələl Азед аја ә адда лу səli ә səl әр. 

ӧз јә дә Әз ӧдә әд әд әәә дә A адлә бә 
ə... ә О Ӧд R бә 

ӦӰ əl asla səl дәнә de 04 64Ә yə ale адәт 

ӧд ә S sə ә səl ола әда оҹ 

“нә әд әзӱ едә o 1055 да ајә дӧл әдӱ 

o lə ә ДӘ зд Тв ја хов ејаМәсәдӱ 

ə ајә ə ə 3 әз ӧЗДә мәдә 

ә ВӘ әәә нә yyə pa sam ə Obələ səl Тә 

S сәдд нд ətə Јәзд ə” 3 TU әзәл ун јнә Да 
Әз ә ТУ ool ДӘ аз eyy ДИН дә Дуз sə a. = 

29 ыы, x идә Од ə бәӘ оја бә он 

ох Hs ömər абы ә4 кәләб бә АТА bə . 



“дел ПАЛ 

әј Ayə s 53 ox дә gəl мә çə eLə әл 

osa Ole әд әәә gəl alay gəəəil әт Дул АЗ 
Qəl ӧз әт дә asla ејнән ələ Oy зәдә 

Əə yel əz əə TY asələ ə s gə 52 zə аәддә özl) 

tələ TA əzələ) 6 ot əz əə isə ə ail 2-2) əz дӧ 

ır ə. cə uş ALƏ әд 33 

ӧдә әв ам әз әд sls si gəmiyə idi 

mü. әәә зә 11 sal Аза məyə ов əkə Ә 

ƏLA алт Лу әд cəl ӧдә əəə a yə əl 69, 

Gölə ә ам ән lədə elə) Јр әҝ̆ аз ələ 222 в-а 

Әз əəə Ӧз әт даа Ми ох он zə 22 ssl 

və əbə ən a ə ə, ı ui Ҹаз ә) S мә Дәфә 

АНА РАР РС rə şə, Sas 

дә cl —- Gül ələ О ГАЛА А 

ə səl 

232 ади әнә Də вәдә al əzə dağla Мәлә, 5, 

yə, əti səsə ələk dəə də dm 952ə sə 11 

ид ә бәј sale са АД аја" 44, 

Bəs Aza zə ə РЕА АСЛАН. 

ӧјб, Ыдәб ду səl le әд), АЈ 5 

Hə ə əə ə ə ə 

50.07 0 rən 

9 зәдә (нда 0-0 



m" ә әзән 

—.... si 2980 Həsslik “əəə zə: ə әәә ә 

Лә) sələ s o dəə ə ..- ах мәдә оја zə 

ә дәм ја х gəl (96 alla sə әф əş ə Он Asa ЫХ 
eyi. әз AV 8, si eol sələ 49 32 94 şə 

səb, Vs dələ əla əs al əs əsə iz yaşımla 

GALA САМУР ЛА 

ТР ОЛ. әј ӧз Öl üs 

ӧз ə ax As A səl səylə alə ҝә 

= əəə 

“ələ ələ sə sələn ләлә әјә ән 

başma .. şət əz odla ə ə dəs odu gi 

əsl £ ә Gİ ə ələ “ləq o 3 əl yas sal di 

ОД ələ sadi sə) So с̧ә -.. 

ə. 2, ОЈзәәәд әәә ə 
ДӘ бәј Hiylə, әәә әбИл. 

тәм Әбәди улу asa Aaz əy Дӱз оддан у Дӱн 

... дмә Кун ду “sə. əə əla, .. Azə 

dəə ә вәд sələ A әд səyi дәб 7 

zə од јан şələyyə ə işə od тәми Әз ә aa əə səl 

GəəŞis , ə... ә ДӘМ ӧз A əyə ət 

Лу sə ays ДӦ 6 A a ola лә ula, 

“25 ə ə RI 

Dözə yə дә dəəə ə iVəsəy əə ә јод 2,0 2? 



Toll 1. 

“əyə RA ДӘ sale sls Дәф ә saz сәв Сд 

“ə osləlİ öyə ol göədəə бә СА ә? ölə özə ДӘ 

(дк бә AR әм dəmə бә ә əəə од Јән 

Вдәдә дә сӧӱәәәдә 1) = cal 5, AŞ səs, Aa. 

dəəə əs ə LA ds səs əəə s, Qə fələzə oğdə ət 

Gələ Ах “gələsi бә səbə AT özel şəb oL 

әбу КР КР ЕР - ӧдә 

dəəə ән вӱ Әәә səl Ајни Gölə əl (əəə 

Bə yəy ТЛ ə ә gələ sə ə Ја əə әәә Öl si 

аһа ОЗ әнә aşa ӧмә s ALL дә 

иә оду Дӱн? әли əs, ty işilə дә, s 

Ыс̧ зд хә бу сәиз 222 Ӧ415 35) СА вә) 5 ДЫН şs, 

“0... 0.5... 
дә kl ба ку Ҹә əəə gəl aşk A ə ələ ома 

Әб әда ылә r дә səl pəl vi bəbə 

SA sa və sə оз лај, ах од ilds ДӘ 
“2 asil, $5 le əə əha En ӧд, А аг əəə 4 əə” 00 5" әд сдә 

ЈА ә =” eləsələr 

əhə o dəl sə, . üə һәб di ӧдәјә o əə. 3 

әјан ərə AT öərləi Олд дә dölə o əzə 
ӧлә ə anı əş a cal Aa ə əkə 

cəl ə. 4 məə әз, ох təkə ssil 25 153 ol ,ə ЈУ 

ыы са вәзи вәја zəl они ӧз он iii сим 

Gəzi ldə əə, ö us ə әкән əəə ЈӦАӘЈАЛ 



TTY Ы̇ һәд 

ит ҝә “о ab Fəs Ә239 A kv Əzlələ əə . ӧҹәә 

О дә әл səd ОТ əs АД әәә səla ələ ssl əs 

әд әәә РУ əəə os əza 

olan di РУЛ. 
О Дом dE 3 sələ бадә Əzələ 22 ə də Ri 

00.5 ə ə 

eLə məə s әз sal dib sə omə 323 sl 

әз Дәвә səl əfi ә ндә sU dölə ailə üzə əsi 
ӧдә лн əə sa aa m јә Ду ӧндә oa dəəə ОЈ 
иә ә вала əsə səs əst 106, ә sks 

ozəl ə 3, "Ozal səmi (əs аз ОЛА ДӘ дә əzə 2 ӧдә, 

гә Да ə TA sələ cəl ада ә 

2522 ду AŞ Фа dey əəə səS öyə səsin əş 

üş ӦӦӘ o 39 üə asli gsl ə öylə ül əəə, Yİ 

ALL əə sə ədə el yas sal ајә osəl zə Yo cəl 

азды дДә ӘЛА əl әлә әда ДӘ ә 9 ozel 

əəə oL das ту вәд ДӘ ор ӧз ool 643 

изә лә әда ОЗ) ам ə... 4 

сәд әлә ск дә YA ә ə $ 3 ol од bu, 
xsl ә adi Бәјә зһ “5 uu. 

УРЛ "əə blə ələ eri ee əə özəl 

sü 30 ваз . он Gül əla, BİA sul 343 02 

6 Сад ДА әәә ӧзәјә “дә ә ма Садыдә әз siz 

ҹә. А.З 6) 4 19 4 дӱз 2ə .. 6. səs ƏƏ əəə ох esə” 



£ ələl TTT 

ДӘ бад əə әләт zz əvə, zə sal eb 

әлгә ХәнӘ sl səy A ə АД нән səs ox 
Әӱ кә" дад алан əə Дәб дӱ а ə 

ОЛА ә ələ səl, ik izə ziy KƏM, sə ıı 

.. də əsl Xə əsə en aran дәк АД 

ӧз ал рә ад ә нә rə “əəə za doə 

дә29 бзр ə јә ДЕ Al əə ə io Дуӱзҝ̆ dal vas, Дӱн ун 

.-.. zs səs di əəə DARA əzə b, Üzə, 

əəə ә ӧхәФ ə səl şələ səsi ДА l ЕР 

əə јар ə TA. ӧн 9 Ли balə gələli dəə) Ода 

ә зәдә Од oşəl, gələ бә (Әәә Cə Ӧхд ayə las, 

Azə əə sə ədil ül 3) ə iiə ui дә əl əl o dA 

да ада АЛА azdi cəb əə 4 ДӘ uu 5 јд 

əs) ӧд syəylə daşı ənə Сд, zə əə ӧдә 6 

, Оз АТ. Дӱн məl би gələ əməyi sual gəl ga əə ozəl 

бәс ас əsə səyəTl za s S ад бан 

şə ht ö ӧһа a, ələ o ә es ol aa ә əd TT 

əm eu əə səla al səy əs az Qi ДӘ Əuzu 

ӧдә za a AL оз ӧјән оја O adl əə 

oral аз məsinə gölə ә Aşı Ла əə Tə ҹу Up azil 

Əəə msln 3 gə omə səl xosə s бә izə oğ əyə 

Од LA S. əəə AİB хәз rə daləya 9? TU gələ 9 

Ы. ə 



Тӱо o ЈА 

әд Şey aka ку səl Gilə sə Au — fə 
лт Сләәддә sul әәә кәз зә ҝт ад абад 

ЕР. 7 С̧а $ zərə д) səs од əə 

вәә, охда сә Sala a əllə, əbə YY azə 

(53əvə ai səla əə ə, a аф a esla ış 

ARİ ai əə əə rə əb səy ərəbə ik ayi gəz əə 
R ə ə ә əy ə ib әнә səl SAV, ad alib İz sə 
ə o r 64 әлә .. 2314: 41-64 Lə asa 

о? ar s ӧмә ал ол ui әј Әлдә сә әз 

ə dvğ ә, o) әз S ələ dv? əs Siz Əəəb 3 əs a, 

Ки 

ӧз ә озу ЗД әз (бә 03 yə әли sis gələ, 

ОР нә LA au çə ə dəbə aŞŞIA əyal әрли ј 

ӧл МА əəə, Хол 2 dz məs S уд (sək) özəl edi | 

22.15.5152... 
Дәб ә зи ба ак әд sil Да Әри eLə oil 

AL əə sələ əyi əl 91 kir. За әјә Әг 

әб вт ҺД ә ә ә аб да ə omə özəl 

Әәә əhdə Ven Сәи=ә “Ы ә“ A “yes 2 səl сә) 

ә YT yadan S әз Sl o Ан ӧл əcəl Özər 

A. Əl, .. GR сәзә5 6213 —— 

Әәә зд кб Һә дәб бу" öl ool gi 

“ə AŞ ҝәбә əə dəs 3u ə Səs | ә dzəl әлә" 

rq pəs әд dV әв əl smil səs oə83 Тә пи) 2 



о əlac YY, 

Vasa ə səmi şəh it ə Ş asla ool АЗ од ul. 

ә ДУА Әәә 4 5? sət elan ö: ələ с=әдә- ә “iv dl 

ӧл a tə: Јом аза ӧз он zə 8244 ә (98 xilas ода, 

Әз eLə sər sə 238 Aİ ани У јә Лу aş lərlə снД43 

ВӘ Азоәда с gəzə TORU esə o2lbə xü Адә 5. “əş 

дәј əzik öşə EY Дәфә әдәб ә əl ОСЫ әЈ22619,- 

ахмдә selə 2 ox oll да ад зы на yas asa dils 

Н ЕР oladi ələ 

РЕА azo 

вә ALLA әәә ə $x АЛ 39 

ә zə 

ӧдә БА АД Ат зә əzələ sü ər eəəl 

зд əs Ae izm әзәл Әф АД нә 0 Ун 

ӘЫ әдәд ә $ gərə lər Sə әәә әзән ag әм 

4225 ә A ӦЗ аз ә su (22 әд Əzəl $ ЕТ 

АЗ AA ЈА, a səl лә ианә və Se Дијак С̧а ӱзә) 
məsi əsə .. S sə АДА Sizə yala sal əz əəə? 

әд ad əla ə əə SA ə ДА ав 62 

әәә ЛА ДЕ аб Дуз Даз 

саз əəə əəə һә әјә au il ә əə A “ sə? Şə 

özəl əəə səl ӧз nəzə нал əb SDA ди 
ә us zəl alanı əl asl ә dair иә. 2 

Səsə дә ləl r səa ЈА ozələb oy özəl səS ə 



ny Ы әәә 

38 a ə ӦХ) br ди 57 İİ xəs? z кәс ик 

ge ок4 m/s) üş zəl зан ӧнә bət silə yei 

İİİ A әзәләли 5 dı ai sədi gələ İT yeli нәвә 

SE, əyə əlkə is SU SU əzəl al ИЛИ 
os = Göyə yı əl im o ә m A oa ə İY ӧд ısı 

0 ан ӘЛА əə əə 

ə əmi də ə İS 33 ӧлә иә .—. öyə də əə3 İŞİ, 
“as Mİ ğu oəsəl gallə 2 lo: әз ay əst ӧхд =. 20 

дә ада ә ЈИ ДӘ AL zə ox НӘ ə. 

Sizə 0... ə sə сум “ə әдәни ӧд 

—— јел ərə ә дә İY о gedə ОЛ) 
АР ә pə das sələ S əə a 

Azə iş sak duz, Öşədənnəə Özər os əl дә ис döz 

əşi lə ак yə mi aa ƏL KL ады 
дә ad dud əə s ОАЛӘ ДӘ дә əyə ələ alə әд әз 

“əkə Лә ла sə 633 "eş TL mə Aİ sədi əzə 
"əş əəə 32 vəzə “ələ asa Şal, əl isə ə ada ә ül üsəə sələ 

səpdi yəban asl зд sədi ә əə ədil ozəl ələ 

oll də ələ ez saydı Ag ə yd ҺӘ АД əz səl 
Gədə Aza su us ə əəə rə ки 

ГЫЛ РС 
аз ә oğ TU ӧнә ке “ә m 228 52 Һари? ок 

ә “zə əəə әл гл... 

Елә TARA s 



Təlus ETİ 

Sal ol posa əl ЕКГ oz sxdu gə əəə oz zəz 

.. TY. иб Ayə əə mə Əə gəda ə zəl oəst 

Әл әәә бә Хум ә -—. “əl gə .... üzə 

gəbə yas ә 34 3 фәл 3 056) ә Һәәә ајр 

esəl әд АК ӧд аб ән ЛЛ АТА yən ма ә ә 

Дај и 68, ә 5 әзәл ədə əə əəə 
кәтан 

70.2. СӘ dəs 092 001 ҝә ЕЈР 

вәә ад әзаб əl Ai бәк LA ан аһ A sələ 

ə əl 

“US ə-Rə al əalo o daz бәлә кәз ә ЕР ЈИ 

Əəə СИВА ӧд кә ә dı ән x. dk 

вә” әәә фә zm ә Сд бәзәмә әд 

Göz” 222 — сај əydi ək о ӧә бәдә АХә о 

ЗМ зәдә Од“ ə ӧдәјә 2 ОЛА yas as Ask əsə 

1528 Şək 22 2, gəbk Sə zəl av sə бәд да mər 

ДӘМ зал әәә Əyəəə ӧз ok әдәни 419 Ло 

Әз аз хә ә ел 2 ДИ. 4 Ы ӧлә özəzla ол 

ə 4 КР СОЛ özlə Vi "КК 

ötə R dək, oğ özsl səl Лә. gə 8 ay özəzlə əə 

ив dəl dm əmə gel әл онә yə oy adyalı ДА нә 

məl ƏL S? SA Uy əs SA si 9 sz) öyə 



YY” Уд 

Ol ga, ol, əvə la, 32900 d36 Gəli 14 5644 

әд 2 ot ӦХ бәр әз əə Şiə $ od див yə :, әзӧвб. 

ҝәз ә A ədəb ат asəl dəs sü о де 

ӧдә gəzə Siz dəl al, ӧл asan dəs ox 

СУ Şə S al sə əə m si 2. онда 

ит К ва A Әмән sal dəli о иса нә 2 ... 

şə ə 32 əl то 54 һд ОЗ сх әд (əya “фә də os 

ә ӧд ләк Фин ВӘ A ədə ə zə ail səydə a, 

Qe sət: дә ssl səb оз dəə səl онда динә 

ба dələ alə A əyal dəm Дәдәм yr alə ə sədə 

nı 210 до aks ASTA ок ə sli) gə” 

зәдә Мә дә ду 2 ümu gə дӘзәзҝәбһоәеб 

gəhi ə һәдә ә бә a ад (ə ə məsl в gə 53. sələ ə 

5, 509“ göl. ..... ӧдә оәјәф Јаз yəəi 2 dy VAR 

о eLə, sul el ya diş ayə о баб la, od ... 

ход АТ yə səl ҝәз yər silə ə sələ üzə R YT: dəə os 

ar səsi ə 1674 дәдә AM ә gə əə Siz . 

дӧ alə kə 2, ОЗәД ОЗ КАДР 

вәја bəm ә лт вәһ ҺӘ әз од уз sə 

2 гаја. Qe zə yə dv сәд YY 0 ə slds əə əl Mey 

əyə əə ə бӧ јАзод фин әнә od ayə ln za 3 64 
ә ələ İlə ə YA дос олај ALSA 0 ğu о2 

зә gəzə Ы ələ səy a da mt dəə oya аЗож 

Sə Sİ sə sə O 22 ələ oy 9 İS EL од 

: 



=“ ələri ТТА 

əv mu 

dəcəl әта ви dələ ӧз әзән кет ки, 

Kəsə ә əə ALA əə ә dəy iə ә səb 

ӧз әәә ФА aa ayə АЗ әт səli es, 

dələ әт əəə hal əyə енди зә) Садә уда 
АР Вә əə ələ yə бла 43 5 Dələ ələ dəə alə Gk 

2——75—515.£-.-050 
ЕА ДА әр. S ӱӰәјдә 

qəl әәә 80 һәм әннә ome (ə asas yə) ən 

“ə yə ol əslə -4 Y. вәә əl dəl səl sə əəə ОР әда 14 

дәбә x gül гәһвә A əə, әлә ЕР aa ə ə ə 

“əəə öz ӧдә AĞ ə Alt бәдә 5: дәдә Ӧд аб Дан 

әәә ә Mə yə СЕ is A sad səl əə gə 

də gələ esə) Додәб. qalada Әј с ələyə 3 6 22 

ӧз әнә. oğə ea ləyə бидә üə əl ДәзӱБ as şə, 

ЕР ә 3 və İT zə s ui əsəs 

ou Ölə zədə аз К salsa əl yaz ok 

ə ə јәс оз ə ə 
gələk вәд dəə оф valiz dile sal ek sa илә 

ӧд alo alə ə səmayə lo dəə cəl əs yy alo A sələ Qa 

ə nəə ју фә ək Аһ ол silə) gəzə 

әәә əlli Q alı әј дә o, 953) Gi səd 
һәб вә гә Ддӧиә isə süz o Ş əs A səl, öv “ələr 



1” Y ələcl 

Gər Мәлә Siz dai alə A sər ə фәсдож 

ük вә ӦЗ о мә əy UF ә əz duz AST 

sədlə ül дәри ol olaq о dil Q ab Ələ zə 
eşəVlY әд r TA oa əl as əə јд ә “ə “id 

əs бә әз lz ə. uç bali әм la, 32500ə duş 

әдәдә Le cal gb əya oy də ə SİL, od duz 
хр ЗА А dəə sayə Gə yər ələ ода Адә . 

uz ə əx al 346-У- səə 2 a) дә лә бӱ Јај iə 
“И.А. дә 2 üə gə b ələsəl ӦЗ sər əəə Sə əYİ 

ијә ба ә Ӧә S gələ YY üsul, dü ui 2 səl ӧж? 

иб әдәб ән ән Ӧз YT sal ајә ӧз Ја? 

РАР a a 
ə əm alə A sələ lə ə PAR ə səl gələli ORAL a oöl ğu 

Əəə A ӘМ дәрә бӧјк Ја Фә əə dəyə dəs ol yər 
“els $ü иб sək ələ. YY 22 ƏL gəti бл 

ЗА ə Ӧн sl di ож2 A “büs ək və gə? 

— səl cə R os sl pz јән фә ок ҝә ДУА 

әд әм Јән јалы ӧд cə S O. Хок dö 

Әз УД од од dl due ə аб аз од diz. 
дӧ Әк Al izə ssl yər ə yər alə A oo Зно А- dəs 

zı ә omaq ДӘ АТ ӧдә ə SİL.) ә, Siz ə. 

ey də мә Азәр üə 63 S ид sab =“ 2 АТ 
зә ин me RALAR səl A Әәә әтәк? 

OX әз Sİ sə, asi “19. ӧд вәә 32 gə ələş os 



Y ələl TT? 

* Әхә ода əə zəl ə әда SİM Q alı, 2 önə 2” Е.ә 

ALAY (SƏ zə ə dəəsə MəRULe əyə ələ ə S iy әл 

Фә әәә сәдәф Јән AA yas 52, ərə Је Јгд) 

әз аба Вә ә: dəb ада ә sd a kesi 

дә әзл ә фәсад аз yə alə сәда Ol səli 

ијә səm 44) бал Əəə ə İL дә “2-6 Siz dək 

el Q alə üə 2 Rə gər әмәә ә бл ам Ə ey 
TAD evə dö ə TA guə ӦЗ сә gəl sə5 

азмы, ИЕЈЕЛ 22. du sə yt Gələ 2 2 (Бә ад 

22 duz a - ə əydi дә .—... 64 2 ədə İla, də. 

ətə yət ala ə oğ но ә dəs al səbədən ez s 
Әәә ләнд бу Јај alə A yel səsə dəs od yə 

Rə вә SA од sə yəm ДИ om əş əsər 
вәд ə ӦХ Ән ci eki səs si ə alış 2 ələ 33 
сдә дә зд ә уна səl da üsylə ə üzə də zə Yə 

о=3 |, әәә ll на далда әз Он döş 

әв зә дә ох El əs 4 Ӧзә 2 255 иб әз о Дан 

” Ст Зак oY- јәс ҝәз јекә дәјә зәл dəs 

r 2 soxdu (İŞ əA Əəə ә Cİ дә 2804 . 

55. 2 ӧмә 9210 КАР 

ӧјән јә s o:$ 37. вәә Gö Qərəz они 

ид A dəs elə əə yə əl səri, salli dəs ol olaz 

gəz uk? ә. ə бәлә Олд İsə 20-ə UK иә Јан ə. 

ə yər alə кәфәни лт əə sal sə valla Le A sal ğu 



YY A ələsi 

Gəl olda вәд gə əə ə əəə sa yz sə 

AYİ, oz s 39Јә oy- bas ӦЗ gələə Аз 

ВР sə əə ... ASİL, sələ əz 

гә əə db əb Бәләләсә сәд әәә dəlir 

Gələ asl К əsi Ҹу. ҹәдид 4 кб azə sələ 

a ə r ə r ə ə 

ола bəl 5802 Сәндән BeLə әдән. 

иә о дә вдә Дӱн S лдә о Зе дә ӦЗ зә 

ола bəzə ЈА Ас sa gəl бл он Лә ә ә 
вә Lə gə oll, Bə əlilə ə əy әдәддә ss 
бә ә əəə Ан HAL SA Aö as yə Özə İL, 

о) a ə ölə ə ҝә Һәләб ӧз, 28. ва əəə 

məə ə ии да "pişiyə S әд Ы, әз ә Кен 

Һә Ол илд Ја, и хә За ад әд дкбр 

КИ ЈР) səl S: (222 би" әход 
Az nəə дә ДА БӘЛИ 

ə əl əsl Məl аә мә " ee... әәә dlə ok su, А 

Ӧ8 анам .. ə sə әд ӦЗ ə S də Mək vi 

əə ə DAL A ə di əə əbə iəəlalı VA 33 

AHU As ə бун “әт bük ә aşya əə alə nəylə 

КБ, səsə TT: səli ЕЛОЛ ЈА nir 

АР РЛС, əə кә 

ДА АД вәА зд 23 sələ ман ə 5 xt Məsə 

Он ах ә ә ölə gl ələl зә әјә gül ан әд TT 



A ələl 7 

... OY əla, dl yzəl yə s Әзәлә 32 Sd səl, 

вә) lə yə əə ов (Şİ од Фан əs soyadı Əə иә Qi. 

әдәд dikə 9 бәләд 9 əə alə Göl əl dəs ol 21Л 

əsə од AAAY вә) lm ə S yə ü oa salli сә ll, 

Әәә ӘЛА əəə sili Si səl ә ӧлә ә о ана 

дана сә9 AA GE 2 Gö ələyə ül əs, da sal аҹ̧ 

8. ә, 2 Tə gə” old ələyə әд 4255 

әәә 8,2 А вәә Söz gəl әз? 229, 127294 ох 

ƏSA ән ә мддә Аһ ха ӧдә səla A Әз ayədə 

вәз да әзм ә S baə ББ фиксә уз улә 

(sə) ә əl əsə əə əl, 

m... 

25-ə xala a ə ə ИРИ 

әда" zə дад sələ ӦЗӘ ди Alo әм бз ou işilə 

Ҹаз) $-a isə sil азды 3 ә ə... 

5.0 ə ə ə nə Јән 

—. Оз та ә Сәба вдн 39 s Sem 

Əə әла asıla b Ы. АР sə əə дәдв 

КАР РУЛ 

ӧз ә 4 ОЛ әәә аг Ја Лә нә ә ол əə əə 

ох ğu du bən Әәә бә “ələ A payda вәә 230) 

идә 033 əə du әсмә дә хә alin s 

eyl də m döy . “ƏLA әнә əə səyə emi 



5 m” әәә 

Le Ел A əə əlş adl Mən — ə әхи Нәби gələsi yəl 

gə Boyat öəə özel Lə ə әнә 5 sə əbə” Saz el 
məə bi o 22 dəəə ə o ə Gər əsla sələ мәсәл 

Perri üə o az "ə ӧдә) Ели Gö "uz 45-52) “sə öz ələ 

03) “ə sə) bə x? səl gə gə A saq 4, əzə sal ə 
Gəl 22 ЈАЗА ә әзәл sili уз од Ни 

ӘЛА ДӘ әз Şə аса әд ә б әлзӱ 

Оз 8 aa bəl yyə gələ ə S aila ə = әбәс GALA | 

gə әл Дәб уб әәә ДИ вәд зә ə əs Lə s 

= нә qallə суләдә сә əbəs ssl әлә Һу - 

sə sə alsa Әф ә ay бә DA Еһ ai 
ədası əə A ə yə S Sad ə к ду 

— 0.5. oləbasə,) Ai DA səyə yyə ə yas ər 
дә 2: Сус Н ə sa 

гә ЈА А ә вәд ӦЗ әлә əl бәһ ol os ЫД 

кмә әз ә ә с əl əs ərə ва әәә 

ə ə ә дә бә ә 
03 al 

cə əzəl 

ә ДӘ UŞ ә S SA билә əyal sal əzə əə 

əv əşelələyəi ӧк Болу səslə el də S əə, Әә 
iş yəkə 5Л rə Әлә әд əə ә с=ә ад ләлә. Ve sök cə 

Ы̇л, ун ə 34 84-дә бә да әд ӧл 



2 əsl Yüz 

дә Б ana Oyl əsl yən sələ öməb olal məə 04 

Ы ода нән ә дә əə ni əəə əyə јзы di Tə 

әәә ЈәсӘ bzə ə ool а ата әз ади әнә 
бә 12 охда әәә səbə 

әз бә 

ә ҝәдә аҝ̆ əə isən лдә акы ду əl əə əəə 
әт Лу Lə ass AL yə ə a ЈР ат бәлә əyə 

səğəl gəbə eləsə, yəyə dəb usie Суј ӧз бәрә 2 

Sədə әд A лә ək sədə әд le, Дӱз дә 
КР КИ ZALA ə 

AA ЈА,А ә 64. Ондан ҹаны нә S” дә ә әз вә 

әәә ə к АЫ ДӘДӘ 

АД əl әзди сазда əza ни ә Ми “ә yə 

дәбӧхомда 3 ӘМФем ӧз кә 6 əsə sə дә 

ә әл Gülə ozəl ЈА,А s əli 2502. 

“ə dələ Al əəə әл Əə a əə ək gə ə 5, Ми 02922 “əəə 

сән әз ДӘ səy аб əeəə əyanı sal GAL ər. Sözə 

Ela ən x kia ayi a АИЛӘ 

Əl ДӘ gəl Əyə ә (ә дәб бәз о аҝ̆ әли 

биј ә ә əri yas əyani Дӱн од ə dəb 
ЗМзбахлдук ÇALA dəə iyi ə sə? zz pəs 

ЈИ oyu ӧзӱ Дәвә о ДӦ ә әз од) 

Әәә вәә oy yə gal ә Бон gs gəm 33) 



YÜY И ләл 

дӧзә olan ә ә TY Ӧа s məl ана iylər əsi 
1000 ЕТ? so әәә 

Әәә дә ә ә sə ә ан АД s" дә də səl 

Јал ə. бәдә ee dəblə Saa əə лә “vz 

Әәә дәбә yayar gəz əsə yak BALA Ы ОД dər sə, 
AZ as Q asas əə AÇ Әб вдә дајә yə 05 əə 

од o mə TT: әд al ək sə од Му ələyə 6 o sə Si 
“şişi ааа “lə ssa 3 əə və, $ əd фак əy ə ər 

əə ool oy də) yəkə əə oo əza) də ај. gə 034 ә zə 

доҝ̆ әзәл Səy əYk 64 ŞA Ју “r 

- Зән Əsən $ əkə Yo вәә әл ded əə bəl 

3 Əşya ЫД as ҝә zəl sə, dadə əə və st ӱз 

as КРР РС ИРИ 

“ək üzə səl 

(33422 аб сәд əy ə səli КИ 2231 

nn (О sis əəə əəə sel o lələ disə 
əəə bas əl әл әт asdı, əəə dl a səsə зә 

МА 53 ləl әдән səl gəl, əl зә Sər 

s ә 6 dəə, MƏS AS əyə əy ЈА, А зә saləşil од 
ӧмә 00 ə ək əl Әәә soy tö əəə əəə бәнд 

зәј) оздә o208 ə gölə əə вдә alaşa 3 olsəəə 

“ə 733 оз Gə, səl ə QAS sə əy әт. ə) lot ды 

bsq m 



|. ləl TV 

әл Ју Şə sayə sələ вдә SİR ər ilə b ә 

Tr ə özlə zə ЛЛ iə Gilə ə ə Sl iş ass 

әл әәә x ә göls хи “ə Раһат тара 

əə) As öyə sədi əzə əə əz әәә dz ölə) sas ДҸ, 2 

hes бә ox) ə 80 aşye əsi əə yə 5321 дәдә әӱ9 544 

əsərə) 06 ә) 03). və ДИ = səl gədik ə Asu uç özəl 

әз әм ә бз ə əə yə әв ei Gəz gəyusə, 
elə s duş oz СБ yəy Gi 

ölə dəə хә Ло əsə ә әәә 6 

səslə мә әда әнә ә ә Сад 

озу әәә лә об ајә оз ӘЛА ə, 

“aa S ə S al Gəli Asa ијә senə мӘз RİLƏN бәдзә 

јә ox aşe од os aaz ölsə lb ə dlə 

ə ə ə ə ə əə 

sələ ҝ̆лу әјә səl au olan sələ вә О se on 

Әәә örə ОУ2) әз əəə VN Дәб ДИ, (За Oz 4 oil Həə 

ӧдә АК yəkə səl əyal әлә олај обада ја = 

0... әдән 0. 

диб ә Ди ә dis oL səsə Јева әли 

дә вдә Ән ззәј ах əəə TT ә. ӧз 

озан Ала дӧзә Тоз ед хҝ) олма əə дә ool вдр 

0-0... 
О дӱз yol вдә “play məsə sb ан əəə Tə dərə ох 

дә YU дӧн m gəmi oxa əzə јә аһ о) gəlin 



YY“ İT ələri 
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ҝә Әәә göyə əəə sələr 5. 44) кк Au | 

сәзәззәд ә ДИ ДӘ gəl гәз ЈА ДӘ səla Лә 
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“əəə “əm Öz ox gədə ӧз ДӘ əsərə TA Aİ mə 

məb sə gər yə UB siza Tf AL əsli sər, әкән 

“əl əə əmə əəə Sasəl al sə ҝ2? Е Од € şəx, öyən | 

задә əyən ASL иә aşdan ФА идә gərə fl вәд едә i 

Gə lb A, зә ЕЈ Әәә ә, 5 əyal, дә ЕЈ 

əl әтти ӧс АДА osğəə) ə. Ббы 44 ед Sü şək ə 

әз дән ӧд 35 əekə (ә de Su, d3 əl 5 

әмәл ə osa əəə sə ЈЈЛЛОЈЫР (Yağ 
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22 121... ла ә sisə əb Və (53.3 Al os sə 

əl 2272 3 yə сә ə bə ələl iə, ,3To əki сә ələl 
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Eu gö, әд 75 "ami 2 ə 

— səs ee Sala ə osiəsə 188, Хин = А asa) иј 

МЕ. –* од ды, СӘ 985 Kr ана" əə и 

ӧзәл Arı... 

ә зәдә Az әз Ден (унон дә им ә ə əsə) 

Н gələ. УҸ̧ Tazə saz әда m. 

öpə дәдә ər S s bəyə “ə. əzizə Səki Әв СХА s Ел 

Даз € ис 5 .ə5 AL Gə İz AL ədə дајаг 

A aşura əəə Јә әнар ва бун 

Ала 2 ҝә ук  Дб ни кк gə AL 

ta ə әзәм рә дә Ра gar əyə Сән ср 
АЛ елә, Taran ин Sou ил әр. = 449 al, əə 442 

022 Və o 222 ə ЈР 2 озу 

5 muş ə Ди əə oülyəə (5 oə5 43 ә, ə 

әда “ә — misə edi 4 sy, 1әбс zs с 

ЕР Dİ px sözə бун .—— əl бә $ yə 

Моҝ̆ол әз oğ Sİ Vəsə Şa gək ан 53 

zə оәзДәдн 65 о 5 ба 4, .. ə 5 səla 

Əyə gəlmə S Лә əə ələ səylə Фӧн пуд) sz = 
26, ӧлә әнә Yİ Ән әјә a Sə од S? “Yə 46 

1223 бәдә ә ән ндә нә 29 зәј öRĞə əv / = 

1 ә аб АЈ од slim za dəl 
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одда AŞI iz си ə əllərə həyə əə . mə ilə 

gə odla Аз oo ol Јада səslərə lə Əb əl dəb 

АК Ди al las adla сдә Ye gəzə sl is јд дәнә yaaa 

2. -—. дәк Јава əzə әда 

“ex əə бад ан Sə 533 24, Kal 59, ol dəyi 

аҝ̆а вәә У 699 ea О ә Әәсд aa əyi” 54) 

АР СА АФР АРТК SA za 

ə” ol, heş oil aş ys xə $ sU ə ЗМ ә адә вәз, 

.— dəə at ə İt yə mə ҹа “ə aaa әдәб 

dua .. әјә ə əy ə əə әәә 

özel 4 әз һәзз јә ан =? ə. әз Ддиј3 sv əə yələr 

ә əli ә sa əəə sə ə əyani cər kəl es 

“S A əb cəl də “əl bələ öyə əə) 2531 әл sls ә. 

зә ДӘК о ayə əəən aa ə vəyə ə ДӘМ әјә иб 

4-1. yaa əmə ә әд бә маз сә 6ДЕЈ 

ATA .. дӱ ә A əv asaq gələ A 3 asə 

033 dəq әд as S SA səl əs Әрә ход gəm әд 

Садә) dəə əyə QSal zz əma әз. gəbə, səli 

гол ӱл əli Об блә Тә don һәл dəəə 

s сәндә ЈА Ас ÇA оәдәз әннә әәә 1 dəl ән 

-.00.—. çə (A ДӘБ aa asli, lb 

ək аба s x s, фи ss әјә бә ин 

2 ЗА ӧс əəə ALTA ә ән әлә əə ÖV oxl əz öl 

gəbə та . rn... 
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OYVAŞI АЗ нә .. gölə дән әјдәдәсәрб 4 

әјә бәлә ад 2009 on ə (Sb, a вај ә бз ЈӘеә= 

РС əy əəə ayə msln 
eləyə бәз ə ly əyal ә xsl ələ бә ззә zə 

ә sələ ӧлә КР ИЛ 

otəloəA gə оба әдәд kəsə çö İY ələ yı, 

ә2 AL əə ә әбәр әс јин ба, ә “еј Əə sə ox 

ӧзҝә SEDA... 

(Вдәр əsa İF Еј Әјдаәһбијән ааба дл əə bu. y 

et təbii öv" “sət əəə ll yə фәл бак ə ə да Dəğləə 

ağası Hak әм 2457 Сӧз, 2 

2.0. әл дә? Ы Ли. 

“әр. süs Әәә Asar məə İR ə, бз ади илд ali ou Sözə 

zə ЕТ ИЛ база) r 

ez (529 öyle әзәл $ sə Елә ә ӧдә GöF əyə ə oəələl 

a РС. 

Дәһӱә 

əl Әәә ә 

сә 5 ӧдәсыб 6 yaş Mö т бләкәјдә ol динә) 

“ƏD 0... бәндә AŞA ан 

мә әд бәј 5. ад o ə ol asli әнәнә? dədə 

6 ön də olanı Ов дә22 Ји 433, Ы ӘЛА əə әдәблә 

ЈИ ad vəl аб әзән, МЛ 6, су ә 83 laz со 
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“ ја Q UV, иә Özəl özlə ə 1180) VS ə yəsi 4 О” Ддә 

Ол ə ЕР 3ə 
“2 дән ә də məm üs 9 зд dəl Ас əzə 293465 , 

Аләм бәк АДА ДӘ Дәдә məsl Sa ә ии 

Уд ә Әса, (sək ə Ös-ə öyə а әда 4 S вәһ ədə azə əl 

də әз əyən Бә дуа адда ӧлән 

2 s Rs ВБ əs oks, (92 ə də. 26 ха 

н —l- -... ә) - 5 “ис, әли кк 

oa ) "faş ədəmə ələ ни r ə Сәди m” m” 

"YŞAdraş Һәә ӧдә — әәә од yaa 3 Göz es 

ӧд. ә әм ösə gö Мада дад Ye. bal фәләк 

". ит белә әз әдәддә 4 05) zə S 

elə Gaza ə dA Әсәдә cə $ə ә, sə дә 

əə a ə əə əsa s? ҝј evə Mai 
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оз a) a TY Gə və yala Од əla ə isən вәз 1 oy sU, 

ə AS AS ај Кәнан Ҹә АД зә S asl ə on 
Q г 
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sə) фәбб дә ӧлә әд Әәздз ismə dm ə) SƏ dl әт 
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әд әдәб дә әјә əksə 06 ӧд dis s osa 
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ə məyə Də 
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5 ca səy МБ silsiləli | əəə 

Gə ə, gəm s ə € О АЛ ASİL. Ада) əbi ӧз kə yənə 

РЛС geyər РС Рә Ҹ sə əs) rə 

57. ə. 6 ә s əmə " 

Фә o əş (2 ола SƏNA ə зә О sənə 3 јә azə səli 
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(203 Siz ob әәә дә ә ә əə əsli olsan a) $ 84 
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bələ ləli vəsl dal ƏL аг SA lə a yaa 
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АР Ли 

о əv дә cl әл əə әәә, duş сәд. 
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О мә да ә əə 3 yə alə aa gə 5 Au 22 “4, şə. 

mə a olalı $ ək ән ozu 499 012 dəh dec), 

ou ӦЗ ә di ə a, QAŞ 232 sü əə İM 93) İ as ә bə 

osa bə ә Əyə əsə әд lo АН ALİ јадда $ əə? Ад ел 

əəə ә ли ӧау озӱ ән ан сиј əə ozü ола нај 

x” suz b әз ә2 зәл Əzəl ә, Ел 39 səyi аһ 

ЈА,А ад бәлә әз dəl әәә əə İY gəz 068 A və 9022 
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дә a, 153 ә ə əs 434 дадә ӧзәји ТА - 
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əyə £. 5141 oz dc. 335 ӧдә дә ДА iə səs 

Şiyə дә ə S əəən əəə al S ləm sal дә Dələ 

нән ə DM gə pə S ə од s вдә dəəə, (dü AS 

ӦЗЛЗ oy ladə бә јә səyi ye вә Sə Əyə” је AT: LU 

QAL нә зәзӘ əyə əyi 4066, Gü Siz a 

Mek yarala əə ərə əsi Rəyə əsil ə Si əyə 

“əəə вәә Ra s ДӘ iza sl sələ GA LAL 
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Сак дӧ) Ди с Дӧн он 

вәлә Әһ ала әәә 
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ҹә (lələ sə муа Дӱн asi asa AS əs əyi yayla 

eyi, a Lə ад əy ə əə A gələ so $ аз 
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әд ан мә әд öləsən ox) Ә5Д ә ӧд090-6, = oli 

ВР. SO əəə əc вә Длә əəə lə, anə сдә 

ez asya ə əslin ә дә səsli он PES әд əə 

һәдә sal əsl Çİ 3.9 mayə ади од, кәз әзиз 

дӧ бәз s əə 6. бз Бади ҜӘ Лә, ды ӱзә 

ӧәл əəə il Gəzi ayə GəL ə ALL S ӱблоә, ит ol, 

ә андбәи о дәк ӧдә ак он ӧз əsir –* дә 220 

Sə Sə öbə Әв зә ә ОД ӧл sə ды һәзж92 

ӧдә әз мә Ayə сн вә sələ vəsl ə.s da əla. 

Әф ар-афодул Сој. хә Реҹ̧ ӧз боз 

Sarxan. ƏSƏ ə səyə вәә $) әд ода 
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m "əs исе 22. A əz Sə LA ala Vədə 

оз әдиәТ. əəə ada qay ayy go ној 1 Sis 
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Eu en əə əm YÜ: gölə мани ә) Сӱд Lə ана ода 

ә әәә ә sı ВӘ Ар ан ди öyə yə 

дәг zəl A oyada səbəbə ЈР omə $ siz Siri 

sv бин sə (06 xəs aşa all azi) Ар ҹә sız әз, 

ӘВА ә səSə то ӱд oğ Д. 2 x ox av $, sə sə. 

izə) be 2 бун јә ОЗ И əs ələ мә mə S əzəl дәбдә" = 

şət . Емхдә ӧ2ә оз 29 və. ӧзә тә gəli әәә 

zə Br Ə əyi, дә a. Едә,2 də VU “əəə” “zy əə Су) 

: All ASL азб) YY вәл әдәд Һәр ә бд ә ә ә дәј 

бу ТА ә 5 Ел əə әзаб вә 

әј әд səd әјбај ool ast О AŞ ve ə) 0, 

QS Bəəy ili, ЗД sələ зә 4022 gr. = 31) 3 örezl 

Һаз баб Ат ә Зона әбәр ај. 

Әәә ОЗ нән ә 2 дӱ ə dəx ələ azil 
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(sul 0392 әәә gç Mək ə. ә sə Lİ rə TT 22 

“€. лә 2299 ә ӧз Әб әд ödə əəə әдәб 

sə-iilal da һәр аһ ән hsaal ə 

ӧзабӱә) dəl msln ы2 дәбә adl 57 çəl 2 Səs ə 
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дәк yy ә әд зд А siya Si ye A ӘДӘ. 
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Ед дәв YZA 

ә 5. xı е—и ә =“ Em ә əə ӘЛА —əə)sə 
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Әәә ЈА ÖL cal əə us бәзи. 36 Məs ə 299 

мәдә əl зә дмә нә olu a $ јн əəə 
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вәд əz дәв ləb əs Ai, вәф həs дә ələl Ј8,2 
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Sizsə əə әт. Go, Ы Aya səl əs даа 
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ӧдәмә зә ад is-səl 5А Azə с M (923 ə “iə 
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(494 ələ səmi əəə dk bu edə sə әда: Gəzi zə Gözə AY, rə əl 

Yİ Qağa isə .. 5 ав sə АЛ ОЛ . Ах gə” Görə ис 

бӱ хә asl, r və ад gəzə бә оддә иса (əl ох 



һән әзәл ev 

ək 9259 silə дә YE əzə дан xs ər. 4 

ам nərə Ло зәка .. Јад keys Q ДӘБ ai, 

ӘЛ Дәә al Gə asli с AL ДӘ дәлз = сәд 6 

КР ЕР ИТИ 

вәз әл ƏL Мәнә ә aa kl izm zən 

ла $) лә alla зәдә ә Kal 31A Аб zü 

ә о ДА ә Әәә лн “xaş О s ӧзӱзә сни 

әв ef A əyə pl дӱ вәд Mi AL gəbə ə el 

Sü s, kala Ы әмб alir. — СӘ -—- Сд 

хә әз Sus3ə- 2 ALSA зә əs səs Дул (Mus 

Ələ әәә ӦЗ sə gə əəən çal озу онда tə 

“Bə, səli əŞ КвК ав ЈА MT Әб ЈА Аә,- 

вәд ә аҹ̧ ә ә yədəy s) S азә әлә дә 

һәззә dlə ә, ҝ әлә sə ӦЈД asa ssl бз) ә s 84, 

ӧз әз изаһ әрә ола Әзәлә Gə — 

sələ A ӧз әзә oil, ДӘ o əv əmi əəə TE бәј) SAS 4, 
ail ö)ləs M. дә Ölə Tə вәд ДӘ dəə səbə ә əs 

5 ә. иә АИР 5 əy, ӧдә әиә əz cə ssl, һәдә 

ХХ kər də si — Му “sz $ (55 yə (3 ә eki y əəə 12 

95, ӧз сә һә Ы sili ola гәзәб амма 5 sə Gəl TY 

билә ад аз 212 ӧлә əsi ЗД аул әбәс 65 434 

ə лә a rkə 74 dərə m дәдә mə Мәс (Su AŞ ALA yə 

sbb salon ül s LƏR səl s tə 

maz $ yə ə Си) гәрбдә Q “zs дәф 4445. 



zəl “Ya əldə 

20 655 əə 2 — Ода ii səli TT yəy, јуд 

зә 33 јә сән иб ВӘ AL Јә az aza Sə 

OLU ИЗ 5446 rən zu Ед s АДА As 

s. a 6.00 ərə 
els 1 ALA әз 5) Да Tər 822 gəəki сә) әл ЕССәә адај, GƏL, Yo 

KAM də ə ə 5 аса дӧлә ә *– Ы 43, әәә 

Dəm дә јај Sİ Е ə əv edə “cn 
o 43 Дә сјидә әдәд GİL, YA eəreədləl =лә) 2900 zil oəbələ 

Azə ә ALL, gə 40 оз Ада və 43, ә ə Tt әд аһ oa”? 

həri ә. К аб sə АД тз GA... гур 

ӧдәјә лә бс̧ 0zdu A aş бәд 

=" məyə məə 

ələ səy A ӱз bə ла су 1 du Qə бә, "əkə 

“sədə ə ə (əbə r бәд al, əəə asas alla нал 

sələ azi iə, odu lady вәһ ада ду S ss, QALA 

әз иә OS nəşə о? јә Səsə дәј Gə gələ ә 

ər S ВБ, GUŞ) yl s ајна РУЛ әла 22 * ә 

АС да ә ül A ələ сә yə ди so ə sel 810 

о 2 ə sə $ MU Gözəylislə əlik ик Јәәл dələ ә 

9955 x” 03 Јао Су, 3, FARABİ 5. ox) əəə yə TARI 

Ə, әјә (Масә, 222 22 Уд зә esə, ə əə əə дә 462 

Ələ ə əllə Ӧз  СКСТИ ә Ödə dəəə AA zali 



YU siazy TUT 

— ou m, x 40, 70 

xəs çalın R gəbə 6 s әд daş ккал | 

ə ə m lz də dr хә ифа a yi 4, 

ӧдә ди sələ ə üə әдәддә sal zad gə Бә ӧлә ail 

о ә ӱзә səlli Gə GİL хә Sizə ələl gə əə əə 

ҝәда ә" А sə ək İLA URL Ala səl ə азб 
gə ба дә ək yl, S дә ам сә əl sl ала ед 

ӧзӱ рл ә sal oya, ә 034 ода 

09 5 Лә ölə бадә охдн1- ә Әк ən xal alə 29 

ӧз elə dəb səl ах ә ол әд 6 5. 

s ə Si dz. ск әд ala se Булә əl 9) әд 5 

саәт ә ДИ ејд ала Ан 05.20. 
дһ AR ә “ə 530... 491. Ulus 

Aa əs “ağu dəl S sə бл cal əə вәд блә 

dələ ik dl =— әәә xə z – — .. sinə ӧлә" 

ə 2422 Да əb, с аба “ен gə zə s.ə 

(5-40 2 (92) 55 2 ҝА —. ssl. әјә nl 5 Анд — 

sə İV, əsə səl – Sa. 

ӘЛ sə, ӱз Сәә “əli, ә әз ələ MA odu әд З 

əkə Ака. ə ıb AREA zz olası a 

ДА, sə yasa So АЛА әл məl Xə $ 05 

— ПА дә әддә оз 0. SİS ән. 



YTo: Yo əlucl 

“əv ə” əsl 

səlli, Azal Уфа Лә əsə səl ә əda ÇALA 
Ад “2 ә әд əəə əə eə59 235 5l дәмә əyi ə əs GəəT 

Kə дә 6 ə 

dı əyə və aslan 2 əə osle уҹ Səs Ҹә 5 

m şu MƏ ə. Vəli 1 хәз иләдә 

280 А зә әз дәдә 38 әнд" У ајә за ӧлә 

284 дә 0849 sə Од Gül səyə lə ијә ə. 2055 ə 

РиеРРК ИЛЛИ 
dən əəə? dey ә IRA ə sə ə зу. вәБ asl әмдбә2 gəl 

әнә ДӘ Ал ваһә A all ҜӘ əl sələ $” 

os дән ә ӦӘЗ dəəə m ə Ә Ба ОД әда sala 
АД ии 
4.4 АДА Ле АС даа бә ә ələmə Ы дә 

ЕР ЛЛ f Оз səydə 1 ə ab e sədi 

Əə li əə ИРИ) АД әд ələl os yl əs 

gel sa әз вәд әд əl мәләк оха 

“əN mə S” əst dəbə Göt ə dz ох bə 5. ӧл zşiyə 

Дәдә һәб әд Ала 

ал әз әәә дә lo: ва Он ə Ӧд Ҹә әм 6 isə 

ах әәә YU asələ as ди səslə ə лә вә зә m ада 

ASLI ә ӧд мәдә ә дәнли ләлә он 

əə 09 3 АЛА әс̧ Јән әјә О ох 299 бә, Дуәдә Ҹәнзә 



b əhali: Tü 

ә ә әд ЕТ 22 kali - Дин Буз "şa d әв ад 

-— eb,əə 6 Gəli) O ӧнә ge? ха) asl əəə 
əla - —" |. ör ŞE əə 

(S-ə ән all, Xl . .. 4a32 dəy iş ит Гб 

zəl pirə вәдә ә “ez esə 5 ә = . 

səsə 2-4 Об Sə Еһ o Ас О лә asl, ә /“ 

AA əz сә o ән 333 задә asəl sə GU isi s 

6-дә .. Әәә он dk əbi ок Və əf ə səl Ј .. 
.. ә $) $ə)yə ə 2 $ əə Аддә m. Aaa 33 yər Са 9 

ә бә аз ан əl ДӘ зә мәддаһ alə lə Бәд a 

əəə 5 26.4, əə yə . ələl Keyn ol v. əş 0 cə 

вәд ба ҝаз 9 дә зә S 25 AÇ 
lərək çək әд ə ə ə əda xəb нә ə M səli gala, dəbə 

gn = "ə 1285 ОВ 02 Әтајә јанә Мәһди 

әда АД ЕАГ еј ӧз yəy ərə əzəl tələ AA yə G-L3 

“İla ДӘ Gö ҸЕ СӦ-аАдӧ = әәә, (ə с б ә Ы AL eyş 

ozlayiə Güz ..—. “əlil üə gəh məsi dd əzə ен 

Н РУ dle al ИРД 
аб ск adı дә | аз АТ Ы iyə sə ə əsli 1ј.лһ-4, ад 

Вн 24) cə. Alus), (53 Sə ələl bəzə İY Gəl, әәә 

Uz онә Д)=ә— әз üz əyi бәзә ә Ə 124 32 

“za gələ (SƏS əəyşə Ӱзә yə yas ölə yə əə |” МҸ бәд 

ӧәб alə ə 99 9 ƏL, (səli “əə ə 



Pur ир әз 

9002 ту рә Q 2 иә әд “ıdı: ETT cl 

“salAS əyə ə хаја zl 2 və) азәП ged oll 

ам јә əl ol ә o Әәә ән әјба 2 

Ә2Ә9 | әд Аз sul - рик. Әләвә 

дә ә ә О məzə ТК ДӘ odda әлә yağ 

a ə R 
“əəə дән səyə ә ход) ҜП əə yə gə он əə 

КР ас qalsa os dadıdaaa 
иӘ јән a TA ayə ük os Н Ајә ə cl adad дӱ 

əz saz SU, gəlsə ss səSU бит АЖод o ou 

АД sab (953 нд ”” ЗМ 4, alə әдән әәә вәд 

om, dis olda A gəda ATİ дә dd 30 дә 

əd əəə gədə дмә әда, СТ Lələ о дә 

ОЗ вәд gu lis Әәә ol dəə, YÜ yəkə 

и—жһһгҝк—ҝ”ггмпиа" 
ool 3 ДА тә 6 саз sö он Gö вдә ди. 

әд cə бә sədə сә ә” 3 дә ee. lə 

AA ДА әли gələ Јәзд ә дә öyə əmu Аб 
ж ӧнә ә kələ 225) o ОР 84: 2) 9a ələ Gəl ӧәдә ә22 

әд ӘЛд4 “əgə са 943 154 Gölə ах?Л Ји Од 4 

Әз ә ӘЛА gədə o dəmi əyən ədə si dəs sələei 

әәә ələl әз s ДЕ әлә gələsi sl 445 349 = дә 

әд Әз он ə dı 4030 ома gələ Әлә 

ə ələ ol asla yə ələ 25 deyə дәк vk q, audi дә 



ТЛ дул Tu 

5 ДИ АИР əl. ЫРА АС СС ИН 
еии 

бад 
Əbul ЈР оз ја is ЕЈ 554, аз əzə səslə əl 

ӧз) x. әәә ак (әнд (ЕДӘ ат зә 

АД ГАРА АР ИН ДАРИ АДДЫР 
аҝа СДзәмәаә səl АД әд де адада 

СӘ QƏLbƏ вај “x 144ј s ar” Лә oll məə ə 

ӧдә о Oxəə ал О20к kəslə дадә 2525 AA ә 

Adasi Оз iləsə, ya за yə dasi sə gəzə 

Gö öm zə 122 ӧдә ә әз də Ӧ43 olləəəY sədlə 

= дә дә бәз əşi -ül дә әлдә 3234 ӧз əzələyə 

xə a sal gəzə sal gele sb əə əə ol sə ebələ ob 

ал) ӧз məsl 3 ә TER “əə Zəli ав A a əəə 40 

Ы̇лдафһ на Дәдә 4-5 səb asa) Әәә 

әд ӧдәмә 1, GəL a lalə јл ом” ə АЗ) 1.:Дә ələm 

“əəə VN dk As slds 308 vələs ozəl əməl dlə 

Gələ lə дәдә дә ә o İdl səlli gələ əllə 
Əəə дә əxz oli ә ələ dəl yə бдов 

ou sə ldə səsə Tələs Лдәзолз sls əli” 

dəs ОЛ sədəi eds ОЛ səsə iy zek одда 

ə әв Оз ов дәмә ыы әлә 6249 bək m 

ијдә lələ əb ədə daaa abi аны 



YuS YY əlucl 

дән Саад вә мә R ə ДӘ ә Дәб 

əsə Sözə dəllal suz dabanlı 
ə od gö, ҹа әд ЛА ә 490 Сад. 

ӧдә 3 ӧдә 

əə ə” ад 

ЕР КАСА КГ 

ЕР ya, sz, ЛХИГИ süzə 
Дузу öyə sə SUM yyə ни ӧмәјә әм məslə T 

озда əl əb səli səy ol üzs ləysə x. 
Әв Әв əb иб as ay sil gele selə Sisal (5 oz 
səyə lr iL A yədə kəş gə əs врә məl 

Or, MÜL əs əş oz озддој әзән) ед üsəl ӧз 

Sər ад әзӱ Azə əyər Aaz о gös ölə) irə? 

sou səlli salatı iəd О A əs əsə aş дә гу 
əəə о=зҜ̆ öz əə ӧл əqli səd 4 

əsla ә aş Лӱл əə 6. aş Ан “us "2911 

КР РУ РУС 

алә ә әәә lalə: ә Ан дә дә ә 

дӧ ә она аул ДА s ба 2 ЫВ Gk səl 

тәзә İP yaxa yyə ми нә s az јуд Әв 3 yə dəəə әз 

бәндә 42 вон 5 вәз ит sil pisə Елә süsən 

Gəz pəyə dillə бәд ӘЛ ə бә до se əəə dələ iy 

Qəl s Әлә azı və yə Sə həə Ӧд ән yə əsl Сд səl 



72 Әз) ЛА 

ura ——. söəsələədəsə 5.” 

Lə (şı RA әб ya əyə a əyə дад. oxlaş dadə yal АЗ дә 

Gə за Олу səyyad о2фы solu sul да 
As olu səsi AS LA səyi Әәә ӧз 10 Ҹә 

də m ӧдәмәјә sə О dü вәд дә əsl əə аул 
әд леаб одда аһ Фә ЛА ə yə məə öyə ә İlə 

ода 43 Ӧд gözi Et: gələ olda odun izə 

uşladiə oli 252) oxl uşlalə yə) sus x. qalalı 

ӧдә ли Әзәлә ӧәдә әд ааа yü yə тоз ОР Јн dı 

eu дана dən Gə yədə ад əzə əə Tə əzəl yə 

дә kəm дин ОЛ gəm sk о “ez sl sə əs 
аз З8ә2 OŞÇ so әәә әәә гы ад ә 45 АДИ 

çe” Дәдә səbə 5 s.ə) онә Әм о 2 “65, cəl 

әәә әзән yal ев əla səsə gl sələ sul oğlu 

GəL os 0300 sələ ол səl gələ 04 6443) 

еткми————ккҝ—––——–——ај 
ә РС ələ oziz "Lə səl dlə əkə Gə с5 

Азар әј озаа 26.4) 14) ад 456 . 3925 сија asəll lz 

GƏL alə daz ҺР ” әда ӧн əə ələ alu 
lub vel ОД a M A Ад ОД 4. Лв 2. 

ҝә by üş Adə оддәлг ан - ə дә əl a çə ə 

4, cəl əki ӧх səl üs zə ӧд 1 6 lke ҝәда 

- əə ХХ әд АД ада əə di, və, Aa su. 

ә sal, le ol səyi dələ S yə gə aşdladlvə ав ил 



iyl YA əlusi 

b) bü və dəəə əə ə əz “ә ud ә О 

5. ə иус — o 

2-0... ə әәә ӦХә Әәә оз 

лә Six Qə Şi s, 6215 səbə ВР gələ sədə 

2 ә бәс дә јә 4) 2-05 ә GİL alə asa, zə” 

guy 52 иә ə О ӦХӘ бу səb ӧз Аби səl gi əs 

PU yasa səmi Də əəə İY olayda sə ОЗАН sə 

əə Ӧз dad də aş ələl Az ə sə ОЗ Аҝ̆ səl 

сда İİ A əmə” əə Лв (34 ə “Sə зы долан. 

КР ЛУР ol oll ГУРУР 

ЕР РИО. -. ə ә zi 

22 iyə 22 дә ӧз бәјә gəbə Х“ Мә əs 

ome әл Ба ДӘ ах ә да oa ə səl 
әәж2Ә0 ӦЛӘ A əə 242 ə r Gəl ӦЗ әд =А4ә- 

дә Aş БЕЛ “ƏB ə 40, дә Gə дә бу sö 

ОЗ de, ox ğu ӧлһа боз Gə əə səs) 

TEA gəbə əbə zin gə “Şiə əgə ögələi 

SLS zəl əzə TT ə ə ətə” 23 0500395 

Әәә dadə ад səmada əm GE ə səyə alə is) 

ӘЛ dəə dadi ЈА səl 2 əə .. GəL ək kadlaslə 

bəzə əsə səl oxşa ЛУР. 

gül әд sələ gə yel oz ә Em əTə öyəbəS 2 69- 

ОЗ Ву азб a) əyal ada o os əzə yalı əzə gox 

кет 



YA ələsi TY. 

ərəm ə ə GS ə вәја o gə əzə zam əəə Azə əs olu 

әда ə ə ətlə oz de Gəz əzələ 4 мә isən ə 

Ову $ əssə ə dA əm да Да 8 İY oz zə Ы, a əl 

һәдә alə 2 Ах Әб əə ə üş ə yə İs iş) 

әәә ӦЛ әз SİL az ol ӧх 0 с̧ә б бәлә хан 

əzəl 0 2419 44 Дад ад sssi (9 cəblil саҝ̆адәм sə 

ӧдә" ot бла Һз xd sə əəə əəə лә 

әд səsi нә əl, öəməəə öyə əbi да дӱ 

(üə sar. 22 сӘсәзвәзонҸ Об әсәб səsi 

—. тл... бата 3 al ci 

səsi ə gə S ДА дә азиз smil əyə sələ, Сао 

ВР 1, 
вәд әс дәмә ә 

ә əə ə 

$ әәә әдән dəə a ӧдә əəə sal sər вәз) 

Әб du sa lu Јада dad Аз дәлә əz 
ez x) o S av dəəə онҹә ədət әд əz əə, gəl səl 

од ak elana 22 bə Öz ger Әм si 54 65 "9? вәзи 

O дәлә? ol olı 5 Вә eu ӧх бәјә әнҝ) 

о алә Аја оз vali işas AA Le sal zi əzə (АЈ 

ә2 Ӧ ә dəyi dad o aş Мә le S yə aşa elan ул 

дҝ̆ ов cuz əmi əəə” ə dədə osələY 64 әдәб əkə 

“”- gəl 42 Ә әда вӱ 4 ər ЈР, 



pu пи әл 

və əyə İV од bizə иб: (Səsə R” m ə “əl 

ələ zə 54 s Јаз zə Lo, oxlu ao əəə oL ә Јә ӧхб 

Әдән әда ә дә Әк ӘН идән иә ) 

ә2 да —. әд ğu Mad zə “Sıla də cə ә ӧд 

ə Alə ə Adə Dəbə əb но ә əs si дәрд и ЈА Də 54, , 

dəbə də ə Ән Әдәди las oz dö sz ӧл лхәһ әв 

Gələ gə Sü ә daz əə sis ај oya 65-03 

ƏS ə abi əl səy Ayə ə əəə ƏL yes sls 

ƏL oyat ük Sən gələ sosis aş AU yə əə Дәдә 

Əzələ siy paz də dəə səsi ИРИ Sllasə rs 

Əməl əə ЗД alsam gələ gə” 54 Siz əsə o erələn 

сә ә gəl əbə əə ələ əə alə siy əy də əsən 

Ayy sələ osa əllə əyə ҺА ӧлә ал sosis 5 

cəb gə” Sə бәк ә2 o $ иә" од 64- дә. ə) As 

бы ид әәә о о ән ӦМ sli yə 

rə Әәә a ə ə 

ә siz pəs piy en, da sə xas Лам sə 

Əəə dəb Gİ A alı əəə gələ zə 54, бӧјк јә o: әјә 

ЕР РУ əzə y 

Ay sələ за elmə ya Әб ҝл алә səsə 

Dələ gö (бәдә GUN, ТА ələl asi cəsi 2 əl, sə, 

дӧ АЛА ə) əə. 4 ƏzbələY. Од R GLL A eləyə 

cəza duz 4 üzə ӧлә ə фә “5 аз Дизә 22 əbə 59 гәдә 

5 



Ye səsi | YYY 

(5954 zə 22 бә Јаз ӧӧ Əzəl, ays ӧ22 Gkəl azi, üə” ə İY 

AS ga ana yən ОД TA əs sə əəə ӘМ a ab 

анд Alət əs ӧл 2 əə əl ОЗ Аҝ̆ sal лн zəl 

-— оба ə. 2 2, Vali AŞ Yo дел sə ə 2 

Əə ya ələ дәдә dy oral ок ӧмә səl 

ye yes səmi əəə Аб ölə ау. 

аб ан 

gələ ə ə... ӧд. Әһ ән Әзни ә ool ürə əl 

За ја, Ан әт gə ağ ol ass 3984 uxze ox 

R ә ga ӘМ sls s, göz Siz dək ə əki 

vali Аво ğu əə zə ə ə ə 

İŞ ə дә ожохә əə bələ 3 дӱук yas 6 ә A. əə 

orələ о" əə m Su sə s ЕВ gə ot diz 

aa ər əə... 

GLƏA ə. dö da əə x si оз дә ОЗ əs s 1 0229 

Əzələli =а ӧдә sə oz 4 o əd ... rı ә2 

32 dad дһ адәЛ аб уда görəndən О вә) 

əədal zə 5 ох ӘМ 2 alı is, gə2 бә Ја ә 

A SO əza da Әта əzələ pəs səri 00= 5541 

оз isə A зә Şi ә Әл valin QAL sal gilas zəl 

AS zə оз əst ӦХ s s о elə AH де A 423 əə 

əzizə Лә дада dl st osa dila, ӧз24 

ҝәдә yəkə оз әјә ааа блә оду 



YYo Vİ ələsi 

Əə Sula A ald esə sayl adın s əyal os Şəəaal 
әлә ха əli SONA yd A payla, səyi cal 

GEL ЈА əl $ вә гәдр јә" pəpə әәә әз ölə) ozəl eyəl 

olaya üz op yəs iL) ə lə əəə əə əə A As sə ə А 
О 0 әәә Д Vİ. ә asa sə A ALI səs əə s 

Ы̇бад a A səva əəə A 
“s gən дӱр 4 д2 ə 28 (5 yi Gözə o əl AZI Әр 4913 АДА 

Оха базы бә аја Ат ән дә сә 
сә zəl ӧд мддә әз səl 

Сәд, бәз АМ ДА ә əy ə әдәДд EL в2х ијә Şə 

ЕА ЕЛЕТ  111,и 

Да әәә ав аб ЛА LA 

бә ДА = ӧдә да ləl әл ә Мәдә əb ız 

әда ајә сә А ДМ ya ” Дад 

ozəl xə yəs səli ән əz 75 - дә yaaa Әбд ХҜ 

әв ətə özəl 

ö 12 2230 sa SƏLA От Səsə vəyilə səl ин вәә 

“xu Sədə əzə zəl tö” əy cemli gö ӧлә 32? кә, 

зд ә фә Ас әз дә әдәдә. бә mk. 

ƏLƏL ə ə əx Soz ЈА a удан əza salan asla əlilə 
ДИ 
ləl ӧг —. baran dığı üzə од әз әнә ӘЛ 



7: әл ти 

omə ə YT call Gə səs? lypuşə ər “dii О246 əlkə 

Әлә" ок gn ӘМ ə alə əəə əə iz SA ба вә o S) 

дәб әз ан Дио) əəə ә әәә бу asli јд də 
сәһмә Ај əb sədlə allanə oz 42 272 “üç 

Оз л да öyələlaşi әдән ты Şə to Әәә sə səsi? 

Əz aşa oyat lala dəl da ə ə Tuz əs 3824 

Азади зә Ак səxa GİL әвәл ə 

ди ҹәдв бә Дәдәли ә ба сун, 

ДҺ. ə. VA 

ӧдә əy səy ə gəli 022)30)= әда ә gəli ələ 

Мә бәси əkə -—-- Ау сәһвә ду sə 

ә Aİ gəl aş əsən вәз 5 ав ӧмә зәдә 2. ӧз ан ҹм 

иб əzə 

Gəəli Ан лә әлә əl aşa нән SALA iz üxərəl 

ә ади ABEL sal ə ә әла) 65. хар 22. ОВ 

ә, Qes gilə зи Ca Saça gəpöl əsli Öl əə 

AƏEL özəl ун -ü gəbə gəl əə ald ə ay məs AST 

ə ә 298, дә дә6 $ Әк едә öl ә ә 

ӧзӱ S од аса дл аз zəl səyi лӱҝ̆әви Са 

ozəl azı sl sə тл UÇ əl ilə əsə 

әәә ә ə SU əəə са 2 AS islaş o 1 al işlə səl 

əə aş lad бз Дил ала su .— 

də asələY Qe әд S ad səm əb, əbə əzələ alu ə 



YYY Vi әв. 

о=Тл бада ə ələl öl дејә “əyə Vo öd PA ” ee “ab, 

дә pək ə. Ən Од мм ӧдә, ЕР 6161 2 

овда ә лә əsə "Ra бә geəb YY: ЈА əl əkə 

“əəə əya əə gəşləl səs ələm STA alə isi, sz 

Qazi gələli ҝдиб дә 0533) Оз ӧз9290-922, Ер 

ӱд Ада ЛА 2 сәндә ал АД оха ди Ala 4, сәд 

dn оф сәд a əə вә ӧз дә 0293 oə332 

Әд әнә" əmə ДӘ әд Лә ан бә sə ада әф 
Әм сәв 203 YT: әд әдән Ҹан ə əsə A AL A да UD 

Dəb örə ük ама ə Gi həl әд әһв üşləl дӱз Сд Х әјә 
сә ода 9533tə GÖ ələ аһ, YE Uz он Şi ə TT 

да üza дәк бә, YU вәф Ан 4 О əmə gəzəai ilə 

gedənə лә ә YY. üsul ӧз Ән əb Оз он ән gəl 

ә  Goğnə дә OL 5 ов əl ЛА 6 üə a ə əl 

ə. о "əsəd ə Gələ ələ əə ә .. Tü вәлбд 

о Gəl zəl анан sə cədəl əə ов əl ә Кәс әдәдә “” 

ОЈздән Ҹан ə $ azi бәдә аб ӧз дә сл isən ə 4 (69) 

дӧ a əl əə ə a 

дәдә oo di əzəl yə gəl Әһ дән “АзодзәдәК 

ə dlə Ezan . ÇU Əyə Оз ötə əşələ ә зә ов əl 

әдәдә сәф Ад Gəl хә gl ə dəəə 1Y 

Ед 6 az” əəə əlbəəl lə задә. Ee дә 022 

ә Ја ҝә ЈАХор ЗА əllə Sə сум әнә зд ə 5А işə 

Uz әнд оз lə ə ә ВЈан S həə анд әј ад 



1 әв) ЈА 

ваз әд. ајан. ДӘ дә HER "AS AL 

(iə əsə əyə ən ə Sə MAA - 4149 Дәдә 

(59 79 ə (səl ӧлән хәз səl 44, әл зд s2,$5 

әзм әәә esə әд gə Halsə ola ун əə əə 

ЕР oz, ils әлә dəbə әл əyal səl 4 

Әлдә ДӘ саја ДА дә едәнә ҜӘ 2 üə ӘЛ əli 

иә И дәзһомдәд ӧдәб ӧдә ӧд әс бә ӘЛ дӧ 

Әв ә ал әд дә ӧнә ән дәв - dəs 
esl səl әл 46. зәл. Az вдә ДА sə ул ЛА ән 

ӧз səsinə АЛ зә" Дәб Да зд odlu, 

Сӧәз әда Ы, ии ӧд база СӘ узун 

(səslər Ди 45 јә сд93)) S ələ 29 ağ os 33 

Аво Ы әнәки ә (yə is ə A Səsə ələl sənə ic 

дә әд zə ав oydu сиз SAS əzə АДА ə cəl (5) əvə сдә 

2 5 əyə, ад бә дә sə isla вәли 61 49 оз бә ӧз 

вә әд Зән VA әзәл ан Ја ö/bəs Ода 1 ОЗ әдәд 

5—-.uu sr един də дә нәди dəl аһа 

Aş əbə sə 2 Ада ЛӘ әд Она Ödə ә 9 ön јә- сәбә) 

Еј и9 бә Bə ənd - ЕВ ә ӧл, ӧз ə бә 

ӧд нә ul, M x ” İF siqa yağış 

АК хан əəə ә) S gə əyib oz əbə ә Səsə s бонә 

ə ola әәә a GR TT 233,258 055 ал әз əmə (dəə ДӘ 

ба ə özələ фә sul əsə sələ AİL ə А әәә оәзҝ əəə) 

аб sa AL yal ss ar b dəs Оз2 dəlilə “4 дә 



Ya “Тоз 

su əəə дә.) ӧдә A osLU, dz әнә ад 1. А sab 

nə a səs elə ik asələ sab de 3425, 

sələ bəylə вәфа) дә əəə saz ДӘ sə $ əəə =. әда 

атда јн ən зә gərə тмә Ди бадә ә ӧлә pə ə 

AĞLA LA sələ ə $ Məsə сәбәр sg ə dy 5 вај) yə 

Бӱ sələ ДА Асан sədə səy iy Һәәә 

sələ ola РЕА УЛЈА 

илә ә alu əl, s, ду ва јл од д ЛА 20233) su 

Gmail las, sək ə sə sa sə 4 zə 

әлә ад sənə TL yaydır ај OĞ ӧдә дән ə бә əl 

КР ИРИ 
ДӘ әј ајәбә ə сә сәдди. 

Әзәлә јә Özəl јә зә әз јд диб əynə sə əkə ələ TT. al 

За ә ајә ə ә ə ан адан ӱд 

Сәд дә Ел 1, o 0221 as A, МА yə 

әзм EŞİT әәә иб əyilə ə gə üsul TA јә dəb дуејаб 

ә әзл ОД әәә Ондә Әс əl ə Тә sədi Әз söyl 

aylı əzə əynə ЛА Ну хә” әд Аран С 

һә ад адһ әз dos ә ти dz o Әәә A la, 

МА ona əə о sezə, ТА ә 40 Сәфә јен бәк Һә. 

иә АДА ә Әм ндә ДА зә sz ol ә әв 

əə Sə ssla зә Әәә əsi Sor əə 

ə) əəə əli çə işl bəli 93 yd 23 ə əl әӘбозолед 

ијә әј ә аб ә ә әд ЛА әәә 



VT ələri ТУА 

ә Јам ә о бл ək sə Şə Şa AŞ 022, sal 

дә 62 озу sö сә 247, Әәә Rə бә spa, “beb 

sə əl аб bul ou әннә əl sə səmi Ləl S ya 

ада aş) ә əə əə öpə 9T əli sədə dəs 3 gəbə 

СК РЛӘР 
sələ sə АК ДМ ОЗ ərk вәд Ы сәда о бә ан 

дә әд 3 оз ЈА ән soyan sə сәдд dəs oəlalıə, 
әм хә әјә = 

—i zə əə 

S) Лә ә Cə Gə gələn aşa əə əlkə ОКдә Әд) 

ә os ap Од ələ ə Т јә бл ə ə S ајә əl, işlə 

һәдә 6 Длә әј sulalə ə əsl ool әв zz 

dəvə Ко 25 Əzm sə (ә Gİ әнә ә ә 023 

ЈӘ 0 ul əs дәнә хә дән gələ Озан сәндә ЈА, 

Фоһ да Ди ә зһ әда Ди дә вәд ул Дәвә 

ü Səs “ə 3) (2 Göl ә di əə ада ozəl 52 Әәә 

əbə КАДР ДӱбБ. ə olo ÖZe 

Ay sə јәјјәл әјә öyrə əbə Gələ ələ ДА динә ӧз 

2803 3225) бә 4 Odası дә9 ag əl он S, əhali 

S əl zə би МВ ә Дәвә ән нә Sal 

“əsi 2 әд "rəb сдә vəsə дә АЛА НӘ гә вәә ələl isə 

əl сәд Üi Ада Gə) ӧзиҝ. әд јә. OĞPT 23 /aall Елә 

dsr 4, бәла ölə Şsəll os, cal ola sə, dəy zəli əet 

гиз ә ДӘ ади ку Ад) $ el Әәә СА güvə Səh oa İK 



TAl | “tələsi 

дәбдә аф ә Hər әд дәл А.Дәдәз Әож -” 
ИН АЈ АР, Дәләз ә ә ə els zə ələ дә 

Əəə yə səli pasəd ə A ə АР ЈҸР əşi, ay 

"əya şə üə ə 1) Дәзә oəiS ә ӧн әнә. 

“əə əə R uy səlis әәә әәә İT ДӘ бә ӧдә сдә 

ә — әлә зәдә vər sazişi ун әдән 

ә Дәвә әд Һәмән 9622) 10 на 5 вәд (* 

Ələyəz” ən әда “əə 3 ə 3Y əsəs әла сәд әв ol 

од әз әт зә əssə səl әт бз za ə A əə 

ә əsə ә ҺП Дәдә əsl кә әлә әз T- başə 
o A Ја әзәб sələlə ir Дӧвлә ən лакын ҹы д YY Дәдә 

әт зәдә Тә Дәдә әзә ә сә oya ə Yi ӧдә 

“ə дә ГУ ДӘ зә зәзиф səyə S olar ТЛ əsə әлдә 
əÖİL әдән ә дә, və бәз әд Li алә YA ud әдәд 

сәји онә ə ə әәә 7. Дәзәә 

Дад әә гәзәб тәкә бе ou... 
17 99 ML ile 3 (ӧдә əyil, ə sələ ə YY 

Оз дә зан , YU Дәдә зәдә vas vəyə səl sə Tə Дәдә 
əə дәк, на ey əəə АЛА лы әд ә сдә әәә 

əz? Әв “AS иса sə lə TA Дәдә оздә əşhol, Voki әлдә 

ӘЛ gə” Ји əə ə. РАР r. ə 

ЕҺС gə әәә olu Оздә ya суја әд) 2... ol 

ə, səl 321 = ед ə сә ән zə иб əsə, дә ӧә536, 

дәј əsə əsi дәкә бәк asəsil 5. Јд.А 



“ әәә) TA 

ә хә ә Om О öl 21 ду özlə o Səni 

һәзин 2 YT ela Al azə ун m, Sa 2 s 

əəə YY: özələl səklə A əl əy дә Әлдә 65 ek ЫҸ дәјә 5 

ијә иб аб ән фә јаз ә gəbə oğealləyi 
“49 јә hol - за ӘХАМӘ səbə  ӘӘ ДӘ sul de ОЗ ə, 

Ӧзәр oül әнә ələ ə YE бәдә amak ola иә day əə 

да сә ӧлә sə TÜ veə a 0.0 

dədən ökə, də | ӦТУ ДӘ ад ӘЛ əə de dölə S əl 
иб аб ди СА k ӧзедмә dəs ə YA) 42 ga, 
ə әдәб әл Мә 5 63.) дәм " Sazəs ә dəə әд əə 

“əl ӧз sə Ра әд дәк Lə ələri iıə 

ga “1 üsəly әәә Aİ səyə saz ol ŞU вә әв 

ӧз gəl əy әнд ӧдә isalli dava уду зә kəl 
ӧл sla ox) səl ад səli əzab әд ӧз ӱд 

ək ə zə 

gələm О ЈДә yəasə gül dİ gələ ə аз ol јанә 21 Јад әд 

сә sə ә ЕР əzəl ərə ЗГУЈ УД 

әҝ̆ әәә ә Ји мол ад sə, т. әм 
al səl ibləəl silə əə a” A AS Əəə əsəbisll sil 

Sə Д əsaslə ə ә Да Јајла aaa oğla Ӧд ән 

dəə 9 вә ә ә фә нә ӧз вә ул səl o dəə 

Ədəl =. ӧзәл ДӘбзә әз m3 “$ Cə ə) Gəzi 

дәмә јд silsə dlə "1 дәдә бан Сдәә 



YAY 42, ələsi 

GET ə ə şiə Azan yə, нал Qi şamı məə əə 0 o öyə 4 şad ə zir ə) ui 

ələyə və Ba özlə) Мә Alə sə əə ə ə ə As ən оәддов5 “yə 

дә Һә o ә һә AA ӧн əzələ bə əmə әәә ə 

ə мә əə o Mə Һә Ala. САӘ məslə ya A сәбә 

Дана ә Дан mə ән ӱнә ә дам sələ 

ә зд вдн əə дә дад puls Дак әд ə gəz 

əyə иә Gə ailə yadı )320Дә ə oz "arı İİ əş os 

һәзз Də əə İT — Uş əə азда с̧әрә ms) ələ əə — 

дәдә dəblə ga xl aşləə gəl pis јн öyə” m omə 
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oz” | дә —. A ВӘ О знуа 4207 bəsə t Gəl Ләк 

ASL ДӘ Да sələ Даз səla 80 əmər lal ok 002 
— ӦДӘ zər təbə gal AL saa Ад би ан səsə 
ӧзәјә os 25 ӧ әд əə уб аҝ̆нои üzlə gəl, səl 

Ӧд əə Ох ə) İT дәб СА әд çə ə SU, 4 əə 

əs) əhl ӧдә 222 iə u əsə sul, О292) Ələ Öz ә 



əzilən əzizə ərə R ӱнә ül је дм оз тә ə İT 61 

ӧз Код аҹ бәлә 2 Bəg dəl əə İY 34,5 Re ələ səbə M 

ələk səy, özu hz) on ӧдә səyə o- TŞRALAR 

əkə das s бә ӧјәә s liz ә ӧ- 6, 2... 

ələyə әз sədilə ləmə gəli ALA YA ələ s 
әз Јад ce” və əsli a səla sal əyə, See əşi 

РЕРМИГЛИЛ AZI лаз д әз дә) Ы A yı 

58 ДӘ sə Ölmə бол ЈА әәә? оз әз se İY 

ОЗ әздӱә əd, 92413 dəə” ə A Ылә ə əə АЛА göyə 

ә, dəəə ss 526 Sou) 3 ə cəl ə? 

3115, də Н oə lə nəsi оуб Әз 12:56, ə ələl, 

ода ун сә MT yə € A Ас əlil əsil aş * şilə 

432 с әәә, ә s 1. .—. 

əkə с ә ә әзәл о” S səsi iə әд Ҝ göyə səyə Hİ 

gi RA hə m S ə ə olla cal ə dua 
О Мј sə TT gedə әәә 062 ә" 5 бәлә ә ozəl 

səl) bə AL ə sə Sə əzə a 

Әзвај әәәјәәлдә, ә бр ДӘ əəə os ҝә 
әәә Һәәә ә ӧз ДЕ Де Де: Гә, yə 

dəəə —5, Alə sik ozl ə ə 1. ə 

cəl İb ə 5 дә ələ ӧз 6. ass gə TÜ ə. 

дәјә ə A zə av Lə, all səyə дә 9 

2-də, lələ. -. "əyə ӧк ә од sə üs əəə əkə 

ua, “s ӧдә. ИЛ 



LL də əkiz дә 

әлә A sə Sə $ 2 o б ҸӰ sls әз бә da 

Göylə Әәә Qəmi сн әдәдә 53 ПА бә, 

və məyə 

0. савир бӱ siz 2 ЈА, 2 asl вәд 

Мәһкәмә abi St səs ә- 

1 СД Хӱләјә- — дә УСБ və 

Әәә нә) S вә dış V g-alələ әда əyə € 52 ə Би 

ӧз әз Әзәм һәб Slə şəb də Si bəl . 5. 

фә -бәов xos - yiv gə ay 8. UV isək ə cər 

16 зәдә нәзә) ад gə . Әв ә sl dz yi əsə 

aktual a дә, ә ә ба o бәзи әјә 

јә ә yas јә әда ајә ба әј ә әдәдә ly 

25 . 2 бә r? x... rə ... ӧмә əy 4 

әәә ә бәһаи ә ә ə ASA 

иј бәдә sələ AZA gə сәна һә база 

oşələluşləsis вдӱЗјәв4, əb əslən o82 x $ əŞ a 

62) ə, $) 0) $ ayy gəmi əkiz ə də sa AVA 

SARAY. .. "Ezab smiş3 

2355 Әдән Ән öyə ЈОЛ Ss,ə вә. də “ə ə 

оха təzə он sal ә .. ә ə (9213 xə ə) $ zəl 
дәбә аф әбәди ARAS a ns” 

әд бә ə əs дә öz Лу 2-00 ə 

ozəl әфәл iləsə s, b blə ə 58 дә, раг. 



ҹә “тл . zə — .. “ə iəd gölə səhcəb ) 

ДИ ИЛ Ы ол о doə, ST: özəl дә 

.. Və məmə 86 səy az ələk əxi дана, dər əsəlil- 

ə R ə mi adə — 

əə әз 033 lə ә əə 5 ölə Әр ДЗ boks лә, 

оз 5 дә ән ВЗәу од бәзд ОЗ ә sizdən səpə Şodi, 

uğu 24 . (bə зә əli Задә ӧз ssla gə ан Qə ə ox 

Ба әз oub ә ә ə Ae ән dəbə сун əbə lal sa, 
Əəə О јә Әб oil од $) Oya ən 5 “əli ӧзәк Ҹә) вәд 

babe çilə .... də ӦЗДә ә јә ЗА ор sö ији Әм 
ҺӘЛ Gə elə osa” əlinə yzasak ә 

ӧдә — dəbə 6 зә әд) әәә dəbi (2 минә 

ҸЕ ОНДАН 4 lə оҝ̆әо S uşlosis, 

2. ə ə əə ə arə 
сәј вәә ali, Az ələ eda so So ə Лода 

“ə əb) lə sada yaaa sul əzə əyi səl бәһаи gölə 

зәдә əəə Бун ДИ. ә s ЕЈР КТ öz oğ) 

ozəl ан ул до аз S) te əd" Едо ə nazlı, 

ölə əə mə səm AAA о24Ы Aş UĞ yab суда lay oyan Ы Y əşi” 

də” o тј ƏZBİəİ əə iyə оз Ол Хә əsə әзӱ) Һә “Ку si 

“Iv “a ОР Sə ən əəls Zar о=“Ы öv Ын д оеҹ9 

аб о дә dəəə əmrlə ААБ да Дан 



әнә тл 

Ҹи “əcəl дл bədə Јазда 1 6 a, 6 Bu vəslə ədil 

5-7 УРЛ Аман вә Адда 

z. Qə дӱ. ə З анда ozəl) ӘЛ әв ДӘ ә 18, ezab 

=) “İN Vi əəə. 35 Aİ əə) “ə 92 4) “IN әд нә özəl AA 

Јар gəl Ад AU, ZA a 9 ӧз əə ва al dz, 

26 Məl Әнсә al dua seal Toz sac Şə 
СЕ СК ГУ S asa sə A 623 əlusə 

gə лт фә ə se osa by yada 4 ayə də üs 
ə, İB дәј ә Да дәдә iyl МЛ ol s tö” ə изә 

ВЕ ә Һан, S yas əə “7 4, 9, Vi 

әәә о izə alu oy sal 3 ə OL Фәзо4 Әәә 

(səl sizlə Дана ə ИДИ ye sz $ ez о sil 

m. Ел ӧлә дә (Bə, azə) 4“... ӧд ә2 Әәә дә бӱ XAL 

ет сә YY СА дәм 024 8-0 ə ə (224 

2 ə (əə yə işə ə əsli әәә “lala: ә 2 ööələblə кә 

(s ak, 0599 “b әјә əsəs re S TA 65 ie əyə ə 5 

əə LA в— Ы, Sis ə döz özlə 1 ӧс ә m 

Ҝӧј до, 5 әјә 5 ЈА). Şər Дәб. бәм 

ҹә вн әдәдә gəbə səl 09 C” әз бә ә ala, 

әәә 235 Əseiəi — Sas o yas? ual аддә 51 ад ддыа 2292 

əbi Мә ә Да cədə sə (Мә ALA a a арда 

cə, ӧз ж Sözə Sar sə ə) дә zə ——. ö:3 ə * 



144 4 Ӧн АК 

35 6-дә хә мәдә (5040 лә ”” дајә və, ӘЛ СА = 

ozəl бз ана yə əz bə Бас̧а ДӘ ә ә S yasil şo səviy 

Si Məl əəə A ә ə səmə дә S səl A AL ə ə 

sələ әәә Səsə əs TL səl ад ә ül de o 22 

s ləsi азб A да azı ə $ ə oz, ә әд ә 24 

ӧн ələl Gəlsə фу әду $ ә әд 84 s 

бәһ Асан нәр əd S əyi әлә јә ватт ALA бәндә 
Özəl | ӘЛ әзәлә, Ӧзәл әһли 

әда gəl бәјә дә әннә вәд. SU AL ə, 

әәә 0229 si gəgəl 

Ал 
һа ад ә ən a ə, adı 
ЈИ ат ә Ју јә Sə əə ASL ə al əydi 

28, “ə - Ст 5 əzəl, doə esə сә “əmə” ӘЛ) 

Əyə 9939 Ayə S sal bələ Ы әса ç dr ДӘ Sie. . 

“əd ənam al ə ГАРАЛАР: ә, адәм" 

ӧсдд аз Лә gələk ə əəə, ој Әмәл Сак? 3 За Cə 

dü şe онә gərə Задә, О asa £ yaşa x 

әв Sip əy Vəə o (2 see iy oiS,ə sə 
ölə sadi Az A ДӘ — ƏY. дә ән әд 

ӧз уб =Ә245 озәә8 ol =. Һә məzrə oy, Vu сәӘјја yə dələ дәј 

ozəl $ sosu " OS әд = Ун) 2 A əəə Və 

rəyə Ӧз alə gəli səl ait ozel ib ol 



ОВ ER gəl иә ә” əə “ŞU £—— ә gö 

дә Sə ə | ӧнә ук ак AHI s oa ük gəl 

200984 “əzə, AMİL a LAM ләр 5 Адда ss lir 

və dl aş yaa Ын әлә да алми 
a, ə alo, a: , Аз уда yə s ӱн ДӘ 49:41 gö səmt 

2:53ə) Кӧбә 2259 GELİ 4, 85 a, 25 

Сб Бә ә əl Бун ә 66 04 Asa 65 0 

ә. әз ipə о аны) Фә әнә Əəə yas 

Sü za ә әәә S əyə se ə, АДИ sayan ə јән 

әј о оәза ӧл" безән 5. У ü, 

sadi kəklik, səsli dsyişir ALA әәә 

а ƏTİ mk, әз Да oo) лн sə Tİ əlil əbə 

rə Р-РЕР-Р 7 —. sur 

әлә əsə ə, ӧлӱјә TY “əm dədə) ger sö) 2 ә, AS, 

Хӱулуб до əysl- eu САХА İz ao) дм зә әд әд сда за 

јә Фә уј ТТ 0 ә вдд, səs göl 

yəm yaşl дӧзә әз bis yasa Һә удма Лә 
ok gələsi, кә sə gedilə 2 gp јлә әв ан 

əvəl АС ав ә ола Дәм səl ә ӧдә вәд 

ха биа аһ әәә og asələ To ан ДМәӱ Qəsəs 

Әдил 44 o: фала лә ed .. Рә iş 
оз дә иб ora) səl 44дә әд — qəs 

əəYA АД Rə ни зи ӧд син - ит .— 



4 Кфәад, 

gəl əmə 

r Ӧз ва сән Савә S ələ 2 а— ә, ӘЛ ӧз 

ӧдә ül usm ə Дәвә dəə) 1 sə оха ус)2)46. 

АК РУ sy, R 39 ӧЈдәб, 

иә ә ә онә ДА дә вә əl dur д 2- 

әд ДӘ  45 dz A sə әр ә әд аҹы ә 

оф әлә ә, Језидә 4 ә са Ә2 —. —. 

“əl əə АД səslə ДИ S əəə) 1ooesln 5 Sey sə 

О gə əəə са ЛА Мо АМ сҝ̆ тә др ə yüzə əl 

0233 gə AS azə Və ә ә нәјә хә јә ДӘ јн *“ 

ааа ИЛ zala “IL - Sə зһ sal əə aa ЈАЗ 

AA ә əyə sə S uz әл о. dl, әд дә 34 

әв ајә нәзм јә әз yl ə ə, isla ј- S sgəlioxəlay 

(səyə üş və, S ӧлӱ оз MA јад дә yə Söz sal 

КР göl Şəəi gəbə, 
Sizealə 49 - oa 9 дә GƏ səli кә нә zəl əsə silə, 

(əyə əyi ələ ə dA әдән əəə см 236) һән 

ALLA кә ја, хәз АЛ. Д sələ sə ск ә yyə əə 

Од dəmi azə ӧз ә сум дам бәлә saya əllə səsi 

Aaz бәс ајид Зод ДӰЗ АЗН yəy asya әд əl 
ијлә işləsə ә ет s eu SAL дә Д 
SA ələ зә səp нәсә, Әј Lə bələ 

Male ə əmə əəə əə = “əzm ӧнә охуја os oğla Сӧзә) 



24 — yi. 

250. əx дә Ада. ә ə, “İİİ ән sb 83.34 

бә АД Аҝ̆абаба, 

QA Дон нәнә әз он Бәд dəs sal Јен да ә он. 

O О —9 о S aş дә 389 ә GR əəə Bizə $ əəə 

Мада 6 yas si r инаг: 

məls al AŞA ил —ə дә он İF 557 ојк 

гә ој- S əzəl os Şİ Әәә ндан он 

yə alça s, 2 = s 150 əə 

вә ə r ə AR 

gəbə səl 03 gəlsə ədl sad AA Şa AA səl 
ozu sə ə AL gəli bələ Ayə olsa Ак 1 s 28. 

һә ә əyal bazası ali дам ass 
ох ödə ei 5314 КР ИЛСА КАР —- Садә ə 

dA. əşi a əə 

"ex Н ФИН Д  mK, 
Ol 3 sözə ах нәдә Фи uşa os əzmə a С̧еә бе 

səl ә әјә səsə az ol 118, səs Ел 

аз 57, Әк səla, MTT asələ yn ваз Әәә üzə 

gəh ə əəə TE: mətə хә Şal os, cal ЈА gələni дәдә 

ds əsə Әи һаа да дә 2 2093 оду 6164 

әһд ə иә Fr әд ə aa Әлдә иан çü иб 
o. Әл Сд бә əəən 

olma ə 



Xəv A dz yr 

ə 

АЛ бәд әда ДА az $ ə, бад кл 

ХАдәнд “nl 5 ə. 0...) saa сәф9 ӧдә 

Ы а ед cə ә 20 VS) 5542, (lə ta əl Тоз öc, cl 

ӧ22 Ҹу $ özələ 595, ә 4 əə вәә 22 зан 67 əəə 

ələyyə, 64 2 ә- һән Gələ ан ә Ко мД lələ ЕДА 

54. ДӘ АЈ уз r, Әк Ale s 44.5 зһ a ə 

Јај ul 5 Vəə s ал es “ls 

sədə BUL, səy eş ou Lü ol 1225 əəə ox ƏS 
дә AL adə A es əs al, бә ӧд 

— ә диз $ adi ələ Ləl сә “UM mr дәдә ә дә 

2Жу ә әәә ӦЗ ан нә) “idi Ss, Y ədil Ади əzə səl 

a ŞA əəən də əə ə АЗ oədlə , özəə ə üzəl s. a ao əyilən 

Әј бә s əkə əli? дә olkə ssil oz əkə üə, rəğələ 

әәә ӧдә Sədə a əst A A iə səs od ә 

ад бә (ən əbi УД ГУЛ zə və əəə )- səyi saza ее 

bus о iə Ыл s Ја ә ди cəyi ада әлә 

5. (222 2 08 s ӧдә Bə әдән Зә ələl səl 

ДА əs, ӧз 13 ДА də. әнә әт 

26, 6 əəə Јр са ән ә) Ҹә alə, 32 ӧл бә, 

әз ҸӦән səbə yz ge $ əəə sə ә ә мәбәдә 

“isə Од əsl ozəl S oil әәә dlə əl əə iə дәг је" 

səpən yə əli alu yad iyə, sə, asələ gəzə 



Y (3 əbəs 1. 

ә Şə, Әзизә GİEE ак səl ӧнә ди ә сун sə, 

Әв с 2 582, ҝә dəl $ Sə əəə 3 ri Nə 3 əsi 

ə ə ə е6 Хум 

Əmə ei $ əə Әк yyə аса А - dəəə әм Də əyə ә 3 

Садә дә онә əəə Şu ода, дә сун siy əə SS 

vəslə ald ol o бә? әз Aşı səsli əb əəə ə - 

Əəə gögə ə sələ, блә (S ЛУ 44 ə əzə əl əyə sədi 

КР ОДТУ lə - 

Дәф ај бах aa ӱл 8 səl Sal Ја" 

ӧз ә 2243 дә əəə ии , 

5 sələ $ бәад Ahə əə cəl əl ə, ld o san 

бә Ns əv ük yə Özəl lal ao Ar 

ЗД ә əəə səsə A AL səli lz 

RU aş ә dm sala, ay ils би ун мә 

o S ölə sədə dl sab cal aş ələ aa əə 

əksə А ә вә ğa КИ 1. 

Ҝи gəlsək дәк yaa M A, də вон = 
Һә. 34 дә Од нәбзи ... 

одәј Gözlə UB səl əyiyiTə əəə aDla yesə dəlib əəə 

ЕР ИЛИ 

БА ә m əə əə АД ун би seksə əz од 

һәддә Лә saz doə sad Оз дос = ов Д 

дәдә бәк әм səla 



V.o 4 Ge с: 

јајда аб идә әз Oya Л Јекун Oas a) yo oseŞ alS 2 2 

əə ун sul o) o ан Са ә. = Сәмәд “ə 

Şə oslə 3 əs aks aşsa all ве ДӘ ан ziz sər 
дәмә дә ӧдә Ыса 0... kən c,ə 
/ за S вәд ди ә АМА ДА a səl şi, Al 5 

Оӧӱдә M asasils gül јә mət ӧз 0ә сә os, јн, və 

вәә alm) DOR ам ümum 5 Аз əsə səlli çü id. | 

За Ата ала əə Әдл ас 

“Ağa ğı. 0 ə oxlu сәда Lə ə 

x S əə zə Ы ИЛ 
nə BƏS abla yəsi US ə S” assi gə əə 

gül əy lə, ya əsə vəsə əs əəə ə dii 3 kəmə ФӘ oğli а= 

ҝә əksə TÜ asəll әлә səlli Ӧд ә zəl Влозбә səl А 

ә әнә Од Ајә əəə əə Azə əə јада ӧдә s, ДИ 

әәә səlli ӧл әәә ә ӧд онә iy əə 2 оз Gəl 
yz la. 28, 125 Sl A əyi sələ 226 aş, esi 

дә лә уд ан cə 62: оз јә “a 

yal) AS ДА ə әзаба səs аб дәјә 

my bulvarda әл дәфи буна ӧдә 

işs gəli = әд 43) uz) əl Әләз дәдә A dəə 

də AŞ лм Һ- Ti yal ol ə oya səla cə A M 

ə (dt әз Ај ”- dələ səyi әз əl ла бәјим 

вә зәка сәзӱз ӱзә ахар 3 TT БА om əl səslə öş 
— 

DS ајәси S oxun Ş oyma əaaBuşyə sə, AT əyilə ə yə 
U 



7 əl = ə 5 ə . ə 5 15 2 

- (22) Çəmə Әби ӘС әәә R АЛ 
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ЖЕРАР ЈИ 

sə yə alə səylə јн ə Саб даа ат. әј) ла Сд 
3 әј о, ə S ол әд əlaq 

cv абә2 

Әәә фә әлә әјә5 5 әлә ова sə days 
dağlı Gə əkə аһа Дад, də əbə sə s la, 

.... ЕР 

95 “SU иә cslb, “uv 5, Ов ә оз" О əəə 

xəs әд els asi əəə Ба əəə әд sə ou, 

јәс ә salla yəkə dı Sam gəli АУА - е– 

ија иаәј ek 432 əsə oo би özl .. 

5. . |“ adə ә сә, Sə ҝә Сәфә 

pə ә səs S eş бә 5: m. Sal so до -— 

bəslə alə ә ə dill ә oya 9 alı məə gələ әл о 

ЕР ТИЛ Кәтә 24 

сәбә Sa 2, ЈМ .. “əli sə səb, Ев одәл 

Səy o е2 ӧнә о- белә dələ a һә бә əzəl 

ВБ. иҹ̧ ӧдә əə 5 ә, О ə yəsdəəl ƏRƏŞ “Al s. хә bs. 
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ӧз һәззә yaa əə дәб ə. иә дә $ зд “ak 

omə dl ЈР —. = 432 cü səl Va. 

—ə “il s ЕР СЈБУДА 
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AL ЈА, Ла вәд АМ везод iv ... SA əəən 

Әдәди ав əə əəə nəə SAS zə yə a кмә b 

x ou dz (Зәо4 eli (Es “ML о=әә= Ӧз о=4М 

öv cəl ə. oğə оз $ zali slələ 2828 gəli əəə İF 

ЈХД 96 cə мә ә (SS. aş Ы о ә = 
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КР Л es 5 2 ə əb şe əm “. 
әд одд һә ф1 Səy — sis sə ə A əy san əəə 

SA öy vəsə ə5 јх 5 yə al Дәвә 35, das əə әИимә 

КР ҺР ТК dbə oğla 

ə ə оду ӘЛ дәдә нанә зә бун әнә 
КР ҺАЛ 

ә. 425 У ЕТ гәзәб) евә зә əm СӘ. 

ӧлә ә, аза, ә ааа ә aaa 

әд Бадә, 

cə urun Qə 

ә ələl, бә јд 99 ӧӘхә ələ sə “ALI 
iz 
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О ә бәз ә 0 244 си) ӧдә oğ) Cc? 219 exzəələl ssil 
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BAL zə AŞ a “səla əə kəzi 

Qolos ədə ə gəl qəl ТИ adi ə yaşla ә call ә 
ASTA Az аб әдәд səl, бин мә 544 

Елә дадә Дӱн ујан cəllə S ӧд Gələ 

os üslu S asələ əllə 1 3654 ə ду оз ду дӱ ədə 

әдиб Дә ЗА дәнә он AA GSİTt гә) 

ә əə m cal 33 Об 

ci əsəl 

нә əə gol ub Şi SS, УН 5—5— 

ə ıı... озуА ә алә az, 

ӧзӱмә ә нә əəən ə $ həll Лӱ Әз oli 55 БЕТ 

ә ə Lə ə Әәә изә әз зә" о зә 

иб дӧ Sl ək dəq ali 53 33 əm alı, нд 

јә аф анда дм ә selə вә дҝ̆ әл деј 

ә gəl psi əsə əəə 9 бәдә хә asələ səl ЈА О) 

ДӘ ələ du Les ВӘ sə əəə вәә “əəə dəə ls uş lə) 
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Alə sə AY asl аб ахунд ələl dE әлә 934 идә 

sələ, Əb) 214 вә Дај una хә јә olla zə әәә AS 
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әл әз әјә ӘЛ as ә хәзлә .. ә iləhə 

.. Ы бӧлә аз ləşən Јән сукеӘ 24 ӧзәк кә ә Әләз 

КАР sə sə au ə Asın 

əə səl) ə Гәм ə 5 5 səli asi, sd 

евә gə ә ә si s (023 33 58 5 он ЫМӦәдаә səl 

ијада 2 əə) əl даа ә ајә од Məsələ 

јада dəə лар фә də səyə дә јә “әдәб əb yə 

ӧд дмә yə gellə oy 092 Süzbü $ sələ ər əl TE 

ə dəl дә нов аһ alə səsə Од 1 di зә 

ҝӧзә гәт ә блә бәндә əəə дәб гә əyə To 

$, sələ öyə zə o33 zu ТД дә 4-6 ezəəbəybə (esas) 6. 

gəli Амон Баб зә ДИ “ə ту 22 =, 

o8ə дә s ода Зә әнә вәә sə 20 s | әј ТА ea 

һә elil 4 ад, јни әдәд бӱ дәбә ДА әәә 

бә : əsə) ali məl də лс Alə ды yə бәз Лә gə 
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әәә ад elə сиз Ов кин S los ВӘ дһ 

ә әл | 
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ela orələ səsə vəla arda ə a ə 

2 Сад) a dələ, ei ӧз ка оунан 03 ə £ Әһд андә 

дӧ yə ar oa дәг әз ai sə ӘЛ səla 
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Кәб əə вә alə әјә Бә Aa s, 

ома Ас мӱ дадә, S yerda ејлә, ӘЛ 
əyə S adı s АД АЗ, sələ s дад јә sələ од азәр 
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әд аҝ̆ oa lz əə илә lya gəbə aş S АЛ Dek 
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iki КР Рпҝеп— ЕР 

Здаза әј işl 284 3 дә әдәдә SUSA s o du, 

бәзи ә О o, ӘД Yİ əə Səy ə səl дада oğli, 

“38, Лин Аз 61, Аозо-ҹ аз АД a dü 

аз бәд даа sə Әз ДӘЗ 3 јаза 
ӦЗ SAL Sə ӘС A DA әнә оз əəə 

omə 4 ә Әләм ӧлә azə, Gİ Sisi) seal əzələ 

rı БА ад Куә 

ам гәдә әд дә ә 1873 sə əl Sə, M. 

иб Һәә. li Əza S ди cəSİL sy ДА 

әд Код јә ав ак a 5 Şə os мә. 

дӧл ә еј) фә За әзди на ОЗ əs se 212 Дӱн 

дә фә 8252 30 3 Ен ДӘ Sak —. YY iə 

ә Тә 062: зи не 419: Gəh sə səs 439: адог сем 04 

0.50. 
ALSA a, və dz əzə Ал 34 = 546) 

2 arə ə əə 

yə ə a TA ет ӘЛ нән seda sə dill ә las Ы о=222- 

qəz ә Әј дә St бј дк ад әз Дәдә иб 

ЕА да јә S əl Др әзә iə 

дә бз yə all ool ә озон ад 4, A 
“33 S ə satı ЗА әда әда ад онә д 

од Ди Дӧн 5 дәбә sz cal ali ə 

.-—.00 üs 0-2... 
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2: др = 5 ти 633 ə. əx)lə 

“zı bəzl әдәд бај ƏLA S A ə əz aç 

ә Дәдә asi оз АЗЕ әлә ӧлә Да ӧлә) sin 

düz ән лә јенә идә ӱн sə ҝә" 

2 TERİ ОД sə əyən əəə üz нәф Лә es yasi cal ә 

Əə veə ДА с Ы̇лә дә pəs əb dy a) id ad lə saz 

әдәд вдә gələm дә səl әд Бо Дел әзди дә 

ӧдә aa oa İy бәдә ә ӧд üsyan 9054) 

—. ALA ədə ə TR зи səl АМ üyləsə səli, 

Аҝ̆ әд әнә ва ələ əzə zə sə əli əəə 

(* ов С.А geyə əli ов 5 вә, ДА 

Ss ДӘ нд тб оба Səki ka 5 ДӘМ 

әлә АЛ. кәз бә sə, бәдә azə О s səsi 

əəə Әл әзәл Оз səl əə və ədl ҝәр = 

Әл од ела әәә ах ə ә 

5... SÜ ssl s Sa A AS, ən 

әз әз azala oll бәд әда şay las да ә. 

ВР РС. Sə 

OR əəə gə ба dələ əəə ə 2562 ələ, 345 едә 
дӧзә зә бә Şa bU S даа yaz dlə, ə 
2525... АЈ ӘЛА 534 Adi дә, 

səla AA Ада аһа əl LA az sə $ sa əə) Уҹ 

Oo demə Баба ə да гә ләл әәә səsə “ML 

və də за zə ə ә LL ələ ə Gb ə R 
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Кока .—.. uşa r ЗД ӧд. ох das ијада 
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“yn дәб дә дәјә әјә оз əl Sə, ək дәб д 

Садә Әбә 0. 

ösəllə yalar, sö Həm ai ә дек ӧкоз məsə. 18 зәзв 

амма ələl əsəd әда әз allı oxuna 

ӘЗдә са ӧндә şə лә ә Гәни ДӘ ај 2 дәдә 

сәнәд әз ад АДИ Ар нда әз ЈР səb oy əəə səbə 

iyu gələ би sədə, вә әј ла 4 s: 

дәк2-ҝ. Су аса ә әӱзә QAZA ağ ју вәә Sb уда 

гә АД СК дА yəy os sala БА ә бә изә 

кә ДА ** Su əə € əkə ЈА ə Мә әәә | “yəyə 

əsəbi ə Мә sls sə el 1625. АД. 

sək əəə əl 

аҝа Һә әв vədəli ӧзӱ əsl, qəl yaşllsd sə, 4 

ӧл УРЛ. (zəy əəə pər ədə A) dle sə Ох 

İR оз әј әхи ağ “94 (92 О224=* ҝә әдијә * Ј32 

дәбә lə dlə ә əə 0-2 ge ја јә дәј әда bz Su 

Әләз ə dəə kələ S ӧн сАЗЛ gə dəə sö Бә “ҝ бәз 

КР ЈИ dəə 52 

хә 4 düşə =. dəəə лдә dm Ја ОЛ Н ә220859 ә, 

ӧдә 05 Ac ди = ə əyə ДӘ бә əə ә dəsi 

əsi ӘЛ әм) = m. “ə Би јә ələ лә 11 



Мыз vir 

sə Ла Sə zalı Alə ey dila дао sə АЗАД 

əə) əə 23 ə gəbə əəhəli az il yi da, ЈР 
СА ми о - əş gahıaz VT ајан əə “ан дә әд 

әәә ол 

ein Vl a əəə əə дәб әлә Lİ 
дә İS иә sədlə əl əə əə Qəmə вә ələ sağ 

siki ә сәбә kə sa lov dlə 6) s, 

(iə iy sə Мо Мә нә ələ ai 
elle a sələ səmə əəə əyil ЛЛ, esl giz 
aa ill o dəl ge адлә дә 2 әсмә GS sələ ə 

од ilən əəən әзвдә za aş Siz əəə os Və su 
“üs. әәә Әһ амилә ад əsasli sil мәк 

0.0 ә ВЕ 11, ƏSA ад ән 
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ə A x әәанх ајә Алан ад Сад 

РРР–-РРА. 

ЕА 2269 әәә a yi əəə də gəli A əzələ əbə 

əyal аҝа R əİS ə əzəli ә sə едә al 

omə ид дәб çü ди oz Qəl ÇA ә 

orada ge $ öyə) әзӱ Hr. әда RE 

вә ə əəə əymə QƏRA. РС 
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əv” əl 

Јҝ̆ибаакә аб Мәтони дә Ддәла) 
оз8әдә де н9ји 449 3 əəə gə Səlib yə бәдә кок 

оз Al AZ изә aş ə ә нон AİL. 

das SUL S АК AL sa A zu 

Да gəlsə di s ys әдә Ae ə Әт нд. 

“əəə Gİ sal зә səS ә, dü S ədə Бәндә ə Şə 
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Ә дәдә. 6 lə.) зад Oba ә ə ə ələ Şə 

әд 38 ol Ы̇з əə, ə sd UILA oz ә = 

ДӘ хә иә әд 22 4) ə КУР 

Səy о дмә AŞA ӧдә ә ндә = од) 

әлә a omə Öl У 5 Pa Си он тә оз 

— 0. = 2 ərən: ӧз cökə би.) 

Әв ис дә Sür ә Şİ Sa os дә ə edn 

oL) 22: də әј сдә Ади Әл дл o ə “əd əəə bığı адлә у, 

дә Ӧн да əsi əbi dəy. ce ekzəbik Si 

дмә aç və all S. əl ИН дәдә 
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diye ə ə әнә cə Saz ə İN әмлә 55. 22 арди ӦЗ 

ӧдә әз Әс ак əə АЛ yu 2edə ə ӦЗ ә oa lə) 

Јај һан Dəbdə ан АР ЈЕР 

Sion дәдә әд ӧз о S 6352 C” ожфоһ də АМА 
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gələ: дәб ələ əə зә Т/ вәә $ sf иј) Ја əs 

ə ALLA az ə S GAZ ASS A əl sə səsə dəə 

s .—.55..5050. ЈИ 
Сәда ӧн Әдәб sal gəz oy alası gələsi silə m 

дә ду ҝә о -— Әәд dəli әәә оз. им са) 

Әз ә Тә alə 99 ҺР РУЛ 

Сәд 2 Ӧз вә əəə əmər Tİ бәд ӱд әәә, İİ 
5... 
Дәб də a ou 3, sə £3ə ə öyəbi 0 

Mara əə a ДӘМ ə = 2 

ә дӱ ОР А ХЛГ бәј ӧзәл 0... 

ДӘ Н ДӘ вәлә зә ә sə әд 2 ə £ фоод ələ, 
ə ə ə a ə... 

әз Әб rəs OLA Şə Ад бз sə 5 

ОД özümə Аз $ ə да ab ә д Ә.Ә дә әнд әјә 
ЕДА әз 638 лу СА А Да əsən Tə əəə səl 

Од Aa, sss ce” os ölən, əzə iə səsin 

cv бәдә 
öl, sila sis Də aş, ə sələ зә ə sə 641 



A 2 Ы 

ra ə Дәдә "= 155 əəə 

әд азда asa Pad ә əəə 240 —. m. У 

әд оз С̧ад бә фан 0... 
әјә әәә зә сдә ДӘБ Әб әз Мон sə səli, 

gül ӧлән 345 33 А ор üə İT. 64 ozəl ələ all вәә 
dese $ дәј, Ee, İY 642 Әла ӧз ə әда O Özəb кә ə 

orəyə x ə əəə ə. .— $ ölə sələ əəə Од2з 624 oiğlə 

əbə ATU səl ə зә ән sə, хәтдә Са, вә мл 

saa adla ДА al o, оха dəl ах asələ ozəl səl 
(sul 9 ƏS) иә iyə ƏSA ӧј2 Ә.әһ 40 ӧз ә Дәвә 

ә də Lə əəə Sə ај o ОВА Мо ә 
ә ә әәә ај ив әда әса 

sələ ә, alsa süd isi iy дадомб ә 

КР ГУЛ del gəLA s 
дә ӧд ӧд 3 ә ale döy БҸ Елә 4 vəyə VA ДӘ дә 

Azə әбу it asa adə ız диз Şödi Cə ea ӧн 

dələ ələ зид əə mn јә ад ə охда од ə 

Səs əəə тә ә ale əl дәдә ад бә АЛ 

“Rəy дә alla Әдәди 4 иб ə gəə SS ада çölə 

ra 25. 

221. ӧд səd AŞozəS $ Дәб ALA (224 

хи mə” aa ДӘӘ ӘЛ os Ал ələ Tİ Aə,əl qas və: Н 
Алы Әј рам ә нәдәди 

ӧдә Аз вә gəlsək silə əm ДӘ ӦЗ әјә Бә 

дә 



(До бә əə 

ӧдә әдәдә MAS ssl ә əl əvə сә ә 

бә Аз Ј8 адәм вәд о ıı бнк 

sələ yaş әд на əl sad daa ДӘН А asilik ада 
ә СД asl Uu kəli, Gibb əzələ Аз . AŞ” özəl, əb ləyə 

хан 62. Јахуд о ај Ӧд 

əymə ost ai Хдәа eləlSskə Дәдә ДА дә alə вәфт. 

Од məl (дә zl дә 5. дә eki əsə 9 дә: ан 

вӱ әәә" Blu eli əy sə də ay əsəb gəsəl 

әд һә һә ə ııı 

РС Л s - Səy “əə Sel ələbə zə 

тон КР ЕР АР sələ, 

5234 РС И 2 535, $ Аз vəyə vəl dai ə 

Әәә 2 дәдә бадә јәс дә Ta. 

üm 63-25 cəm оәд аф əsəblə ələ ја dəs Uu 

95 45539 ə oX lə Sa a eu Әв әса јә 6070 “UL 49) 

ҝӱја ALLA, kasa, sala əə јајла ан иә 

ОР elə 2 әз ә2 məslə asla) Əəə “eu TY Дәм) ал) 

бӧлә ses зә оба Ләл дә, s 

бә 

За дәк дә ди См изә дуз əsi gedə ə бал 
"TATAR 243 Ад әд АЛ (Sə) dəl ха дәф Əəə ala) Сад хн 

əəə əsi əəə gə ə oda dəyə ӧӧ әзми 0964) 

әв ilə sm xayal ә Лед Siz əl gəm zə ləri 



5 22 “ә 

la bə AA rəb Би ук 
ool dƏLAL, би Gu, S hələ Gül üs a bel ӧд, 

“zül As — Ale, ala sadə asiİSU səmə? zz əə 
A ASİ a дә su dz ra 

дә dek işla, əzə Sosis əz aş dl “$ sələ ə 

дә әдәддә ük a ə ASİ, gələ daz, eŞ əçəiə АЛ 

” səsə ola allam sak əzə AL səy ee, ә ütaəəə? ən 

Је од) ö” вә ән AS sə lə Gələ zə ələl əəə a, 

әзмлә ба Дәә Дӱн əl LAY. əə 
дӧ ЛАД əma aa day ZA ОВ ар бад ој- 
Ада a 6 Даз all əs ДА 98 səla, 28 ӧзә дӱ 

дан dy örə) s Ayse әәә 802 C?”ə ӧзӱ уз oo “Mi 

Ə sə ayə база gə ә ali ən zə sə Sal 
asir ləl әда yaş dələri, ədən iə, sə ləlsək SÖ ид 
“alu әда Ы ҝәбә əəəbə ə zəli əə әзән әдән Ады), 

2353: әјә 202 səl оәә5 4 оди әд 423) İlcəsi lə el 
Ad $ əb də, S əsəzə на" əlil əsi вәд он Ы 

һәл ам Дәли. Ола ДА ал sət 

ДА ДӘ əb Әәдә ə $ os, kecsin rr һәдә? 

2293) = ölə əzilən ə gedi A Елә 29 əbi 604 

Gəl əz GƏR əə ərli Јаны səylə ga dalaş) 
Он блә aşa) 5 638 azal вәлә Gələ əə zə ə lo 

öyə 05 zə -. вәф ДА də duz 2 

дә 22 әд, П ә ә лдә дӱ 6 дә 64) 



VUV . = 

Azə əə әд əsərə Дад ә ах ә da Az səl әдән 

илд Сәмајә әд Јән 6 Дәлмә дә ә әзӱ Х ДӘ 

çəl ҝә јо əb də özəl уаја, ӧлә əə дӱ 

дәдә əksə əəə əə əə gə əti zəli ода Сәда os 

cə, əl Sə zs ald gəl S әв оләд məŞ əllə, işə 

dö “ Azə ə sə ЈЕ əə, gös S ALIT. yəəəə До 61) 

əni Mə şid elə dələ ДӰЗ, 8 ән длу Ад, Хмәзәд 

— ... Казак ә әв ад, Һирбә, 

ЫЫ nn сәда алә gö ə YT идӧбд). СА ид 

us laləsi ə һәд all 93 33. İY ə, ai, ə (Јд9) (s əldə, 

кә gə dəl iyə əə əl geləyəi dəvə əs) asl од əsə 

ади ӧлә ад TE: gələ 2, gəbəl 3, gələli, 
ələ həə 95 4 вәдә, dəs Дәдә ла ҝә idil 

Ә222 .. ozləlsək ə 6) sU, ә35 ödə булә ддә- ələ 

Sözə ol, ҝӧзә Ал дик özəl əəBü “ə səki əə AA 

gülə ailədə də AL sələmə dəb oyat 33 09735 

бәд әәә ӘСР gəz. ız. әз Uysal A ə zəli sorağı 

bələ ə ələ S ə Ы. iy, per 422 зә) с̧ә 

иә Ајо дл озјдб ӧдӱ 8 səli 2 gehgiə 03, 294 оз iy 

Səs дадә də — сәј ələ bəl Кен 

ох лр dəb әф o, əbgiə ə GAZA əTA yə Лә 939 “5 sola 

Gb, ӧзә8 asi dlə ləl sil, ləl gəlsək səl әзәл 

eyəə ə АД 5 Şell ла ди sə sadəsi lu вәд) 

əə 1: бә elə cal zl əd Ali ələk A səl ƏLA 



həzə 5 АД 

ӧзӱ ӦЗ ДәзЗә зә нә SIRA vəsl AL omə əl səy 4 
“alə əə сәј ала əsə əz “ə sə ӧдә dəə ei, ə 

Az ə әз adl £ биләк дӧ ә но 1 Ок xl ao 459, 

1224 əə вә ох göz би 302 42Ӧ S cəli diş 

də Məl gəzə ə Məl bedə əbə Zələk əya Әзәлә? əli 

әјә әәә ələ yəl кә хә, алә уз, səl нә 

ӧдә Әмәл ДӘ ә sal sə едәб әз алә öləsən ə ДӘБ 

дәб кк dü ç üzlə əx All они səyi 024 olu 

dlə ələl блә бара ә Мол nə, бәм дә 

elə АС ӧдә дә хә Y zı əli ӧјдаы Сәј ас 

вәдә. Дал әз ilən фи Дәб Ак дә 

əma? exe məzə ə sələ ә, si ол ә. (47795 

2-1. 406, BA səlli - КР ИЛК Ara gö,” 

Ru ....2...5 
ЕН вә он әд. Aş ani sal әзән дә” 

МЕ ЛУР m ƏSLA О lə 
“sələ Sak ad A sələ as ан дәмә 
Sos, 3 ДӘ ә 38 АЗ £ əə ə охда 

ОД әәә 2 A gəzə özəl səli ... .sur. səs əə 

Şə yyə = ләкә) дә Оз Diyə әв Елә səslə 

зәдә zu (səl) дул Дәдә sək ala b səy şə 5, (5040 аһ, 

22. .. һәдә Gul lu ов 6 gəzək ə 

Saza әда “ə Sasal  доҝ̆а əzə səsi дилли. 

ELA gözə, о sayəsi Söz ələ диди 



VEY” и ан 

ci ələ əl 

130 vəka, asələ əl ass sinəkə, 
oslə 33) o:ələ дә Əəə (sədi $ əl ад дәф 252 öl əsə 

аз dəlisi yalar əəə ƏŞİ бәлә Әрә вәја? Онун ər 

elən ə ol iə ölmə Јәзд бәдә ye ulus A ә. 

ә ә gəl зә 4412 әд Sözlə ан olu əsil gəz, 
гәт ә 08 isə 39 Онун 0392 07 os Һәә 5 

təzə “əŞ əə əl ндә szəlsək изә As од dələ, 2 

ЕА РУ ГУР 

ад os, A сә Siza 013 oll = Sözə зи 

əə əə ЕЛӘ. әд ozəl Şe6 ə 3 dəə sə aa 

A Rə sls дә əl sət ад ә вәдә əə ail əəə 

məmə AİL əə әд A də, si ә? elə Lə sləə təzə 

дәв ә ağlada ӧдә дә ә demə məə ə ə ӧмә alə əyə aşa əə ZA 

os A зд SAQ дә, З də, ДәзӘ əəə ib ağaya 

os әд ӘЛА 624 A вәд əsə aşya ə ez sələ 

sələ, ,əl- ҝәзә edə əy 13 azə yəsi sul əə) dəəə ə 64 
КР ИЛ 

ӧз A gr Аләм yə ox 68 ə ӧд vəla 33 sələ 64 

ӘЛ ә әдәб на да мәк зә əyal sal әд дуз 645 

әәә 5 иб зд Мә он sə 22 Ех gəzə isə, 

sə ölə səy идә ndə Mosula da Вә 
elə od ә YR бә ХХ ӧзу ama gə göy saya əv 

Aa 



Би . | ҝӧ 
ә Ы ваз аһ Әла əəə səbəbə əzəl 
әзедәз salsəl ly ӧлә Ӧд вәд рады 
Aİ әһд dy ol ЈА ey әзизи səli 5 лл ааА Ы, 

АЈДА Аб ә azal ele 22 Мәзәм 

. "li yelə ləl әјә ӧз ә Hoş ə AS ssa, al 
ба Ки dz АД alu бал вәд 

до S вәд ДА ӧн аз = и | вә SİL eş aş 

oəAŞI 4, 4 dəbə ДӘ — YE 6 oy) gə əə 

Şə ə və ДӘ бан oa səl əəə әз) salla yə, əf sls 

дуја oi$: laş gə 3 əşi, də 04 səl ӧз әнә 
ә ов зә QALA o əəə ә 40 649 Səsə Аз вәд 

ӧлмәјә дә ә Gə iy ə ә əəə aş 3 

(62:35 GÖ, ә ə ОХ длр si әл ә диб ӧәә 
ӧд ЈА дӧ дә ə Әәә dələ ozu) АДИ Az Səs Ül 

2-5: Ји 80 са) ЈА, д јаз зә 4 

Әәә ок əəə ? dd вәз gələk ə, Və ӧзәл 

зә әз дӧ вдә AL зә ве әд ər göyə A əə ӧдә lə 
"üzə 9 6 вә AA sal бә Аз ди sabəl si, 

ода вәс də дә əə Ss) әз ale dəəə, ә ам alə 

әәә аф од 6 sar səyi gb јаз бәд 8 ə səyi 

GM ə ə əb мәјб. дада Rə alə Cəəs sə, AA 

38832. a ey Әәә ələl əmələ ја Сәс A AT ӧд 93 əxi 

аз güşə R вәд Qal dəl sayə ə ə olu sz вдА 
kaz a ədu sə dəə 



ӧ İN “ə 

әлә? əə . ба —.. сәд бәз дә os јә osəsəl 

iə omə” ədəb иә £ вдл тә “ələyə sə ЗД rv 

“bis. ӧзәјә səl 2 s "ki ар Əə xəs əə cəsi 

üə A aa BAL əsə sana АЛ 29 

a ağla alaşa bər əsk ала ејз Ән şə 33 azə Ak зд ələl 

ун “ə су За дәлә әв) Gəlmə ə дн ә аз Di сизә 022 

ӦДә си зә) QALA ə gə S Садә aşlələəi ӧдә 3UY бәдә 

“əyal yas идә şölə ol ga әәә Је Şözəyə oll лин сәда 

зәј в? Q OSİSA бәдә əkə әб хә ја3,3 ә22 хә әс о də .. 

..... дәдә Вә dm бизә ә OL, ol 61 нә 

ә 5 алә ав хә ai Ден a, Ах 

иә ә 1 да бәһ əəə usul Н 

əsə ләк Q əə ə ə əvəl D,əSİT 2 .əlsəl ҹә 

Дуз ди əvəl фә A əsə ələ A əə ei ə ə olo 
Azə фҸәк У A əbə aza 2 əbə dn A bəl 

əəə аһ səsə АК A əkə əə ə Mək SƏLA лв 

A aş səl isla ə əsə sls? Q əkək gəz sə T- Gəşlləl, 

гәззә sələf A əbi Men Ka... əə 

ozəl аси, —. Tk ələl  eab. le — əla 

zə əsl 

cək lm əl 

"ŞİN dəsi 3 o ӧдә səbə ə səl A ə cəl Cə 

ХХ ozldəzə ә Ди ələ ds, zə ə —әәҝ 
Aaz 



T ei су. 

Ра ә ик, ә ДӘ ss абад) ЈА. ианә dear 

ду Sain ax аз Ae? səyi “Öl işl, k dəs од 0 
АЈ әз (2 ӦӧӘӘ дән ак вә əəə ə AL С̧АМ Aa zən анд з gəl 

ӘЛӘ ə gözə YL 60Јајә,,. gozal 1 әнә ə —д 

dəmə аг әәә вдә siz . rası .. şələ şə (səli —. 

ozəl дијә Eocağlə Ә9- m әм İY: eLə ozəl əsə ƏLA 

əəlbəl Де adə say asli yas әәә oil əzə 1 әд 
7 да özlə ə, gə VA вәдә ед sz 

di S səl Kərə ə ə оз ОЗ o siya R səl az 

= ЕР ЛА de zü əzə 
Јкәв ləl SE азб, идә alə зә ја Sa 
Зән səsə ə 5 xf əzəli ааа АД ə 

əllə дә şə Ar ə səl $ ələ ә əd ə уз ә сә, 2294) 

(sə 25 ә asl ә әд 2 вә des ә һә уз ДӘ да — 
Mall osəşazl, m әд yə 6Д Де дә ELA s T 

AŞA səl = 1 ә ан “ust” ә E ӧндә дә) zə 

səl əə səslə ДӘ ә вәдә алә јад lə 

su ƏSİ ə 

səl ou sələ əyə asi ЈА Vs “ә s ələl, ӧдә 291 

.5-.552—.. ән ол Ox Ы уб səl, 

ӧ2 əz es z Oş əə 6. əvəl dışı” əyə i əə ән “ə әла 

7 dö — | исә оз хә ҝә Səs S не 



Ye İk sis 

(59 ə бәдә азәз ӧ 3 ӧн с Хд ə dəbə, S 534 ДА 

иә əə YT бә ə әлә әәә Məl əzəl ə s 222, 

оз дә əyalı ol ? гәд ə 08) сдә дән сл јә r. 

ӧз 343 yə Ӧн ora ах RAN soy ə səyi sə 

dəb əə вә әд әс̧ alə ələ ə вәл ə əl ӧд96, 

О də əə Asl вә ələl ә ән б 20 A üs Лә Tə (бәдә 

әв a ələ, ə asla asas dizdən AT əs вә) ОД әХәванл 

ҝә DR ma (İz za әјә TY: yas aydm əə b ә дбмә 

5 бәјә ələ 021 8 аз әхи səm ҝҹә) .. Qəznə 

за Да gələr ТА 03 ӦЗДӘД ӧз sn S тә әзб, 

бәдә səbə дәјә çək кән əəə ə Yİ gə ə sə  ələsaş ie o. 

ələ TL asələ ola, ol 60 yyə ə pb ra ə 

ola gü, üə dk ömər gələk əlil gs oli di gələ söz 

dək 8029 VƏ ə KAS ə әд ələl ə 2020 05 , əzə Ә3 

да isəlçi Şə əli 6-1 Vəə әзәл $ ӧ ol сах 22 

ЗА ӦЗ дә зә ӧз дә әз Да ә ə ТТ 00416249 
әј ә ә аз ааа is Ps ә ии 

хи? o Ји Сем ə dlə özlə 

ib 4220 22 

ӧтә Да Ји ӧдә әда ə ƏS дӧ әв 

ələl ə sə 23 us səsə охда ЈА, А .... 
ә ӧс AL gəl gəl Иӧмәнслб ми 

әәә ӱзә əbə ola əz sə GA “ ӧдәмә 



к 2 NİYY 

Qe yab aş ə ə AR əy” ləl oz ДЕ ЕТ. 

әјә, ALE s oladi R əəə дәлә ЈМ S ӦхӘдә 

LL, вдә qu ƏSƏS üzmə 5 dəmə dəmə mə ӘӦӘӘ, 

ә 22 (Rə əhd 03 ağlasa Әдл Бә Gələ əəsə 5 

әд iə əslən 33 al k səəle də Сәәд vəs” Qə ə јдн 

ВАЗ АДА фә он акад a .— 
вәә 5 мә AA ә ə əə ol әз АДА Од 
də aablA sədd суда xə Даи јә8ә блә 2 al уну FALA 

ou ӦЗӘДә əsə ə əə yab ol ga uşa 4 ləl, АЛ 4 

dm” зд дә kəsən sr s 5 ак Ад ә 5 ӧзл, Јән О сәф" 

зә ә О2м2 ölə) özlə, əl O 4 DÖ ə o3ə öz İS özə 

oya ә sy zədə al ədə zə, siya əs azə b Lələ” 

ASA aa səs ə MM yd yas ayaz rə Buşluz Н 

€ ə Sə ды ән ola yır əs ASİL sl "üə ә Dən” фә 

дӧзә S вәд gal 32 səbə вәА АДА фа хәз дәр sy да 

yal SASN, иә )А,А ал 5621 24 уди 

за Ан Аза 65 sa кә ДӘД 

A” ә Фә с Tr ә ә ot 0 .А ду дәбә alan 6 

ОД вәдә (3 an aks yə alan онә ӧнә ә 3 415 

ӧд әд ӦЗ sl əyə Ӧд” ölə os olm zə 69зән 

Əəə aş ola ә lə) ələ” усун Лу Lə "sələ ssl oylaa 

ee, Sə Мо əə, əəə ә Day A əm R məkə Şə məl) 

00... 939953 

дадә, әдәб is да sər əbək Ы ӦДИВ sələn 



Vyo “oo : Е| Cə 

әв ә əə (93-ə əy ӘЛ 6ХИ јә вәдә səəəl 

“ə blə әт ды Ејб" сәф ai” lala ay gs 

әәә ә yel a Azə mağa daa јад ə AİT әз “ҹы 

Azə ə дәлә —. (9 ə (5240 m əm yə qalm Əz az 

də əəə məə 2) аҹ ərzə eLə s əllə Ole, yə 

Əə дә ağı кән əl ə əsl Ӧд ə Ole әрә əkə ə 

o 1. “ə kə əy sn asıl 

“sələ işə Qa сир ən yə ə 4 Alə sə ə ин. “dəl o, 

ӧдә фә Al ан әлнән у3зеәјә s...” 

olla sul һәдә Şörsls әнназә izə sələ ə A . “rn “ə 

зәиф әјә 5) yes ə və . Јән сиз) әј 

Әрс̧ә вә ə vı АБА ду. ә ə yelə әд s əə ələ elə: 

xe др AL aslo AA ә A Si “yə ә əə celb 

зд ӧдәјә ə ә ә lə ӧдәмә əsə ə )Т ЕР ao sü Ҹә 

AR әәә дәбә һәд әв Ӧд3Дә ја s Сб ə oulusldis 

əməllə” 5 Һәр кә də əs alır “şı 3 ə sə A 

әсал m... әәә” | јо seir - ğa 

дә vəz sələ zifən iy . “əəə ҹи döşə вы Ai ә 
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= 33. ҝәз ба sunay ələ - oz әд əyi 

әв. ҝәбә ҺА дәдә ə ә ə 

səl, 3 səm АЗ бу - БЕРРИ 

- Бб иә A ALA ə səl Одун ҹани ə Şax ә 
16, liyə аф ад, 14 ја il Əə dul зә ... 

(925 sö a ә sz “7. “Sb al "qəl m ə ə 

54 - ə 809 Оз мә ə —. özi cə eeY 

EF” СА FA вәә xə ҺА ə as 

5. tel 57 бы Spa if Göə və plaş 

Әд5 2932 r ozəl BU дә A all Ss əyi 

zə ən ələ Тар Ы .. Siz o,-lə — SA O əə 

ələ, S zz səs, әдәдә ды dl Он du 5 əzə xə S) 

Ӧз o os ə 90 әдән ани БӘМ. ALA — 

бә вәзни S A 5 Азов əl .. 

РУ — ə ә ид аје2ә 

ә әм ов sə Бән дә ə gəzə sələ, $ gö, 

21- 422 5” дә ох ас. 45 280 Ud ...—. Вәәә 366 

Од ƏLA daz əyi səyə sal ӧдә К әәә, Sax AA 

аба yas s” 2 əy ОҸ üzə əə İk üə as ol İŞ 
za ou LAS иб Д. dz sə 

Дә ələ səl çə бз sən 366 6-4 zə БА Əğər (səl Ələ 219 

ӧдә, əsl 

cüz səl 
özl сә бә ҺА yə sul ЛА yə әа ədə 4 221 
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22 дәк Оз ә сәнсән ət ys ə сн dər од сда 

s las” 536 4 (8 .. 25 Еј —? s ə с сА ӧдәб ə 

дә örə əsə os 37 5... зам Мәс фи od 

ә: SA qra OS odla s sası ед 
sara alaşa ах та зад sk ə əb CI 

ҺР Сн 

ҝӧјә ә ДӘ ӱд Олд дә ајә ән јә Ми әлјӘ ә де) 

РС ИЛ. 
sə başlu вәдә — су јаја sədə əəə ət s oöəələs ŞA 

lur дәм aşa yə АК ә əmə мә əs əy İy ayy 

әлан ам ДА Әз sə əsl Al sə? ələl дәдә yət 

Да ән әл вәд ə. нә ӦЗ дә (дәки 

ха səyə ада sək ələ вдә әкән мәк СД. alə sələ 
ҝәдә за ијлә alə yəyə зә / АД задә 

ə ДӘ ӘӘДә сәдди ə... 

ҺД ал ӧзәл әд 63 Ӧн зан о ан 

ə əymə kos КР ə sal ə a QALA ди 

Һәә әбу ƏS БА ДӘ дә аб 3) 

Аду әз əs 21 Бр 

vəl a 021 

Д82 Вә Azə 642 аз: (52) 082 дән Са Са вә дәда əl 

А (ЗА әјә 2 ам әз a, at sə) Gil bəli -ек-" 



lo 2: “уд 

ә “Ul әв УД 2 ә блә хә Сәәд тк 

АС 3 al ia Rəs italiya ə İS” 

seks 214 Јем зәј səs 5” Ы 

о pə Позӧва Әс doz oan İsə 2 бәдә 643, 

изә вә sas səl, “ БӘӘ адин дә бзи so 
x... a ӱт 

ә pey ATU ә əzə S pəyə əəə дк ун. Тә 

A 0. m 
məyər Бинә sə əlkə ə əy QAS SALI әнә дә 

әдаР4Т ә ӱзә 2 Fal ol =—1 әәә QULİ Öətəə ÖYRƏ 9 

Әәәнә “an Yo dus, cos - ea һә əzə, əzə 

gərdi əə nəl (lya, ə, (ikən, әзл s, 5 
ӧд за ара ye lə АС ə bal yə EY uFoalas” 

Dəm səy anə gl UŞ.) Er səsə 222) A. Ӧ59—1 
Ен ат ан klan аһа аб ив Хуан baə s) 

ОД Дәб yə ə зә дк ХәДкә әјЛә Хәз Е әа Ri, 

Вәзи зд yas ayə zə AREA оф дәб, ӧд yol bəstə 

ила зә од aş dəs ајәдә gal əyal ay aş las əl, əzələ 
(ə AB ŞA yaş даа 3 Вә бӱ yas әјә сун Ад ӧдәб, 

dii azı dle yə sə daaa as rza ҜӘ Ар 

əəə əllər sa аб əə cəl ан ələ oəlmə olm, Sl 

зә дн 5 pp, , üə yət Gəl vəh ҹә əbə ST ASİ, 

Бә əə ə ə Ад зә ам ӱмдә 
əs зә gə Ҹә Мә ов əy xəbə (səbə, Qas 390 
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дәмә фә evə ”. ıl ә sə Ӧзә 24 әли? әәә мә 

ölə $ əs oəUS дә, lu Дәб əə əəə sə Ло О 

ОЈәәхә Рә Ələ әјан $ әл sə Дәдә 

ан ам ну ен sə. У Лә дәдә вә ə ДЗ Әләвә 

дә ә дә zə -5——— . uxiaşş Әәә дон бәлә 

КР РЕА Дә са 

ӧдәди вә әд a Şİ o ба Д 2- US онә дәбә ән 

әј pəs ə əəə 

- — о 

әәә оз је məl ələ аб ндә за GƏL дә) 
ЫХ әд, Мә мл SƏLA дә" Ə... 

əs 43, A yə Süz адлы ҝӧжхә7 АЗ ки ... Gəlib, S sə 

gəzə daz ala ss ə Sə — sözə bə elli 

ә dəl əri ӧјән Едиб çək zə Lola ə әл əyə 0816 

dələ əs sə əə AR ə $ si dəl, zə işlə Azərə 

Qəmə ə əsə əəə О gəl əyə Лу дәб улан 

alə də Са 0 r Ри ... ӘЛА olo 

ӦЗ qe əl он yəm əə ədil ələ ə öeə əə ə 
Əəə Ölmə əə s sə osa ələl Sə ola aa әнд 

dör anə СА ӦЗ дә esə lə зә ан əl də Ех ə. 

5Д бә ҝӧлә ДӘБ əəə ДӘ дәл бӧлә ә isə 

ӧз22 di o “əli дӧ dəl әв alə сәј Sizi “0 əə дәб. 

дән, ə pun A As: əti ym ЛЛ 



İY azə “YA 

ə Sİ фә әм ӧз ән ox ә yələr ya ə a dlə Тод/ 

Әлә adl дӱ S asa, sə asla әз фә “Ee gə alış 

oa vəl əldə As alışı вә la ya dE ə 

ән ЗА әд Alə ЗА ә alə əəə Әәә 

ҝизләдә О AZ eş дә ӧз 09 Ӧн ада = 

РАР ЛА Çən a 

oll əəə Әәә əəə sədəş elə ozəl Göəylələ ə SəLA 

әз ә o 33 ӧдә A əyi assa o бәд səb saa işlalə 3 Zə 

РЛС 

Ҝӧмун yas AY ад ӧлкәни вдә әд кә ДӘ әнд əə 

omə лн gəbz фдә də ə сәф ә, ol odlu 45 38 
ОЗ oz ӧдә asma ə səlli yam alə 221 əŞ yas A ASU 

ождив әнә ЈА ад дә тәк дәр ДӘ Јеје әл ә о:А сетҝ̆ 

ә ә оз да geyə səmə кән gə 23 asla од ад 

ӧдә вәә. HİD fə öl os Әј һәја. АР ayə 

Əəə uda ад ok (SU 5 blə, Ыси Ад si ədil 

Əəə ə aş aza şə, as iS əə üşdazəb gəl, ҺЛ - 

аҝ̆ əs, ата oşələ ба адаја gəl, sü 
ә диб o ə sə T esl, .—... gə ва дә 
ə baş sl  әзДә əsə бә eLə ss КМ 

“ləli ә əyə Lə Баб Да сәв. ləl 

аһ јә sal аб ДӘ әәә əl göə dəə хә". 

sə, баја Әли SAA səsə, səm alə дәнә едиб: 

Елмобтјб-и dəm se 88 6ӱдә ә ei, 6 əyə 938 идә 



VAİ Mer 

Од дәб ә ӧмәјә әз S əə Ay m əə ALA S həzə, —il 

“27. Gəl хә ад ОЛА əsa бә аз 

cək 42255 gəl 

О əəə az as од вәл ala əya ән иб 8 Gİ 

ceza вӘ Lə sələn səli əə əə lə a ölə 

ҝ 3əə ə 0 әз də, дад çəsə Лу saz 4 әд, 

БРЈ- 22 s Əməyə сәјлә Aza məəm, 

ə A yə əd məyə СС РЛС oşluşlaS” 
ər ӧз Özəl əyən gərə әл дәдә o2ld 

5... ә. üsdə ән ә dle 

ӘЛ əmi” ах оз 6-4 . (ə “ сә oy “5 Sie ив 

РС ə 5 ələl “əl əkə özəl, dəs 

ӦЗӘ Дә сәда (62 yə 1412 20: Öl yə (52 gəbə özlə Gələ 

ə əə) yən ap əl  əsəls QALA s, yaz Ai əə a ls, 

əz — Ab. “ə 292 4 д220 b səs ə. oToŞaə 43 ула 

ə 2 ... ....—.. cəli ҝӧзә ədə dəs səbələ ә 

zə Al, aş: alə əl əəə gə s 3 İk adaş, giz 

Məbəd 54 ә s .. Au. дәлә də gələ, јо ДЕ dəyə 

Ud ə əmə АЛ Әлдә Хәндан авдәб 
муа ииртл, 

gə R ҝәбә = 2955 "ələl əə Hərə O2ə A 538 

“a мә ВтОРЗ bəl: gələ ӘҝжӦЗә ҹәзб. geti, ərə 
Əəə ə və dl АСЕ ə Vəə ДЕ əyə Bə rib isə ssaslı 



AA iə YA. 

mili ə allı анан Бл ә ul ul gəl gələ də” cəllə 

меј əəə ак sə səmi dək ӧмә") Әб əə) бда asi 

дӧзә Gölə ӧд səyə GALA tələs A gay səl 

ə ə... 4 -———”.. 

ӧдә дә јә ә sə sələ ir 64 ƏRİ vam aa ou ән 

Каи да ҺА әда 

R ə ләдәмәјә әд әфәл 36 “yz oli, 

də a SAUL сдә рдан Şodlə lələ azə 

20. sı идә мә ə 

dud Он ӧз С̧а — ат нӱј ə. ə də сәји yə 

dəə уд a mə дә əz oya az as ијә o $ 

Unu дәдә | ə. 
Ӧд дәмәк Dəbə АБА ələ Şorsls yəyə: pər си Şözəsəl, 

иә Да ода УСА sə ов ə амәдә ҝедә ә. 

ol ə. sa əə dalı Şo:sl3 uzu вә? gələlə ən 

= ДӘ әд ə ə ə əə 

ән әј sil R ai” ə ә dəə işə os səyi aşı Az 
MA. ..—..0. üs 

Lay qadi iə АД 
7 Ди ə əə син онә јә | 

Las Әәә" ОР ә Лә yə TT əzab ses, dz 

XALI ə бӦ ох ок cə ӧз AS TE 

әәә А YU dəə бә 1 Мә аб ад ӱл şə, Ҹә 



VAV r. gön 

Әлдә ld иан әз ə ol ağla səbə dlə sla сдә 214 
SƏLA səsə əəə əə Һр ОЗ ав дән sə ӧдә yet 6455 

səd ӧлд səl əz Sə Дәдә ələ аид ə “ŞİN ә 
“əda дӧл бәдә әз səslə ДА 6 дәлә ан Дәдә 

оз ҸӰ аә оз од 2 səl sə gələ ga әл 

TAŞ dələ Oz ZA сиј Әләјәз səslə dəs əy əz 

Әб əə ə ALİ —- gə ə ə 42 ән 

M əə вәдә ә sədə a Елә мәнә gül zə əəə 

узат də oz os Әәә on Se xali ss le 
vı. Оз dəl səb оә23 ә —. 

əmə əə ƏR əyə ma əd ə 9 aaa od ə 83 £ yelə 

əd sil ayələrə ə əymə yam se ozəl ələmə 

səl əəə ӧз So од әд s zə əə әд 

x нәји удда ла ә фболјз дәдә Ы 

Ӧд охда кә әл 4 Kə asa Ҹә вәә 
syələi As anə əs ə Səslə 3 әи 

səbəb $ əd ələm r “sd gə əəə Әәә səl 

işlə əə .. еәвдә eu 229 евдә дә əə Lə iy зәл Олд 

Мәдә әд sələ A зәдә А ДӘ o gə әзиз S ya 

КР ИЛ Şal oll, osa. 
Gə * ад ə ək с әә ӧз ә. Суддәсә дәлә s dəb .3ə alə 

= СЕР РАИЛ 1 
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. sU, ӧз" ох) əs gələsi "R 5 әәә əməl 

ӧҝ̆ә yə ə әбу аз әз ə ə -— дәг 

саке дән əh ə әд s dk İsə 
ахыб, бӧјл ə sar, ӘЛ ələ) дә 
ади рсы A yo Әҝ̆ә sələ) ol əzən ет sələ olm oy 

VB əymə əmər səyə YA am AA səsə dz əyan dələ 

2.0... a... 
та ә ӱз Ы das) Аки лә јајы ыы 

дәг yu su və ӧз ə əd 64 4 S əzə Gəl 

de RNT әд das ә ДӘ ə gə səlli A əh Ӧд әд 
25... ə ıı афы 

сә əməl кәз 99 sz b дәдә 34 4894 ərə Şəklə, 

rr ə ə ə... 
— 

зә ә 2063 e.a dəə 3 A sə Ӧ:2 “əmə 

BE vU nis ə Aİ əəə cəyə yuq olam ə Yo yan дәдә 

Елә eləsə одла TA әәә бәлә dəs 3 TY әзәм 

сдә Фәса ааба әс аз о 6 Ama sələn, 

әд вә səl ə ədası Bl ədən ан Әлә зәдә 
Ја ә asa бә лдә ә — səla sə sla 

ASİL AR yə as y ali səhi QAT 33e 3, Мә ома 26 Г üş 0-дә 

Əəə əbə səbə ə FU əə məm 3 dz adə ətə о хә əsmə 

02... səyi, 
qıran 2? аз ән ə. dələ Аз sə ol el кас 

кана ВӘ, (üz siste” ӘРИ ЈЫН 



VAo Мәдә 

Tr ın о4 “aya ds əya 

gül aş əə dəs sodanı yl, У .. əd əsə oxla Sİ, 
gə ot iə əs xal aş ələl дӱзә ə A al ДӘДӘ nə 

ә ә sezə asd s $ əə bə S əla a СА əə yə 

ea sv sizə 5 əz olas lək ба zə 

Əl ass Ve ol Дак səl A asla ol ӧдә ә soda. 

ə vəz 3 YT əl ВӘ ət Gö, оздә иј СА A asələ 2 Xi 

əə YT asələ məyə 6 ə ə Од ə py a sal səl 

süls BA Gü səla BLİ giz ə ox ЈАЈА adil cədə 
Qəzzə olası Asa ə Tə işə yə məyə Дәдә ulus gə ələ) 

GT əsə esi лә sa isə ə sik uşa 

dəl dəy ə pey ДӘ s ələ ЗА и 

АК КИ 
вәд да Gil Sə əə од aş əli gəzsə, Од aş əl gız Səxləl 
dər). Th: dübüs дә sul ez зә dədə SU 

с aaa ла ə saul əə aa 

әд АДА gəmi sal АДА дәлә 4 üş əlil de gəda 
səd Ҹә ДӘ зд ds хт ә да səyə Soul aşəA əəə 
ијә bb, oa əə is yyə səylə y səl əzəl səs бә) 

otla cal aşa yə alə дә sls TT əə gəl 5 04 

Gə ӘЛ ӘУ сајә dəllək јә gələ 1, əs 

dözə Тә yal asələ daş, sal ДӘДӘ əsə sən özlə 

О јдн Əəə ə TU јә дӧ vəyə бос 2, səl 6844 

Һә ә ә əy ә ә ә suala 
Bo 
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GəL dəə 03 o gözə gə Sə Tərə oazəlməl sədə 

7  - s5suustos..ul-. 

әдән doə səlli SUS) Мә Aa əə ә нә S əsə 

ƏLƏL yə 1 ҝәбә ији дәј әд 6984 од 22 

ав 5 vəz (54.3 ALL Ләдә əzələ Олу aslı ə ӘдӘЗ 

r. аса әж АР ада ləl 2233 6386 

ARİ ДӘ дән sə Az zəl О дан olay olan 20-29 

5 ii ii və 
за дә ДӘ elən SUAL əəə sə ə T səT Ae nəl 
əəə ев әомаед әда Һал sis, Би 

Әј лдә ələ ə əlan və, СА ҺӘ gəl sət бә Х 

ә әл ад asl ə Əl A sar SÖ ool əda 
bə əə? əəə ald дә вәд əzə sa gələsi ə 5 

ARAL yədə ül RE ӧдә 6 ə... озан mi” ə odla. 

Ә2 бә вӦ ә ə дә ОЗ 04 o дәб iə 

ан $ ах биб Һә ла дӱ ozölə ӧдә 609 şs 3 022 

os 6246, dəəə oz 05 İT Аздә ОЛ "1 öz əə дә 

Оз Ələ əlan əb ә ДӘ səS əəən Дәдә aza zə 

üə вәлә Дәдә əzə səl Ӧд əzəli səb вәб 

тә ДА ӧнә ol АДА dəə 4 əzəli əzə ен 
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Әла бах оду əs ејб вә лә cik esla, ə SAA ә 

ЕЈЛӘР gənə 2 Оијаа siğə A јо) азб 

əə dəə ol işə Ço Sizsə ә A вдә әәә 

əl gə, dəm də əl лә om oll əə Јев оз AL 

də Əəə ӘМӘК ән qe al lalə 3 ai azadə əəə əəə 
кәз əsi ƏLA a səylə ol silə las daz ə əə ə ələ 

Gə ә əə ol əə ələr ozblə ə, ölə бә sala 6 

ад lu ə бзи sas səl. 

ac gözə ох дә гәдә од .—— ək sə ÜNS ә 

ə əə ә әз 6 Дә ОЛА ан ДӘМ zə, Q az sal 

(ә ә İS: әјә Əzəkə Әб ә иә" Qam ə Sİ ə ÖR) ад 

(429 əsəs Ј8, АТ Аләм ә gös əsə 935 ləyə 

bəsə a SƏLA ә Х əzə sayl səl 325 əla as sin 
əsə dz ДА садә əz el əs дмә ol üə il 

“ə ДӘ ə əsə əə ƏLA ајә дә əə sal ајә 

“yəqluşdus Ӧ ә ada ələl зд $ 4 $ əz gəl 

әјбәх оз çöl Qəza 3 əl ә ool әнә üb хә јуә olalı До 

əə a ду дәдә ə СОЛ) 

...... ... B da (ələ cəyə ах sd li 

o a A бәјәад Əəə AYY ələl ее ay oğ əəə 

әв әәә VA səyə səsi yi нда ə СӘДА аб səl ə 

ә çi OYA gele s 3- o$ə s ә Ӱзә əs тә. 

yə alib ə ola S o ЛА 6 ав ад нда HE əsl 

ei әд хә әј ӧ- oo s оҝ̆ “иҹә os, дә бә 
ВЫг 
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əəə Gde Me əbə ar sə ən o 5 4 s ələ 

səl ДӘ әәә ҸА səl 6ДАЈА — да ӧдә zə 

ОЛА ə idə О јә дӧ әјә ан О бә 

dı zl səl 82 О алә хә as 5 ә22 ын е ә. ӧдә аг 

7 ua ə ии 
ӘЛ ҝә (5 134) ди 0335 дас̧а ЈА Лиз A AT süls 

oz azal вәд зәл LA = 5 eu əlvə, ə AV) üsul al, əə ӱмдә 

SU sə 5.3 də ələ бәду АДА səl јаад ə 

ад дә a Әф дал Су Си Əzəl ə ә әв ә Ји 

әд ә asələ saslı, yə eLə Qəsəs ә o 31 sə, ge, 
465 6 o лм. lə До = İl əz - 78, ә 

44 2 

ҜГ нәзә “zəy удан нә uşa üsdə) ҝӧ məə əl 

ӧз ов $ say әәә әда dəəə ӧз ölümə дм сдә јн лә 

Ар бз дбо о ӧтә Ӧрән ит Ај sə Әб веј дән 

һә вәә £ әәә кәз səmt gələ ән сә ədə 44 

ибн сә нәзә SÖ) ун мәдә bəl), səl дә еј нә әда 

Әв ә сәә9 ə lələ göl siz о. бәдә gə ӦЗДә ə yə) vü 

bələ је дә Ləl Reyə Әз ölənə бз sə 5 дә əyə €” 

rx. R... .—... ük..." 

ӧдә ни ələ sy ale r 3 A əəə s ali 

ədə əY  , kəs a, “bəla şə) ә ə), isə) ələr алә = СЕ 
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A ALDA di ül 3k ə Sə) сә ur ebəl СЕ DAL 1 вә 

gös дәј oxuda аб ə әјә ə, Sal o$29 Gözə 

ӦРә sə S ДМ, “ јә ә 344 дә GƏLƏ С-әб.: Оз әнә) 

ӧз Sü əə 245 Gələ əla зә бе rə бәдә dı Üzə 9 

- Əəə əə ər Q Es ун . “əudaızə 

5 52 Аз ааа аҝ̆ sələ 262 Ke ә ә üə” 

bıl cəl дә şəli ŞU -- nəyə ӧхә sənə ar 5 ДӘдӘ 

ə Ay ə $ yə dali әз 5 Ди 5) Azə 2 sl (223 Oo dö x 

vəl ыы). 50 

ОЗ ozəl o АДДА S зә зд zə Səbi бә 
вәд ARE Әб Аз qda asıl Јаз Әли) дк ба alt 

Ҝи ә АДР зә aş oa МР sə dəbə əəə. 

АК Ли 
ам nəm ән дә ls јәҝ̆ Gəli да əəə әјә səylə 

sə əllə Ы Адда də əl, јар 5 2 sə zid səli 

cə, əbə öə9 oa as oya ә Лә yas alı də sö b, 

dəəə sələ ərli elə səy yə əəə asələ əsə 34 2) 
$ əbə gəm 04 Оз Х 90 göə сәд Са ərlə Ad ya yə 

дә əşi Саф ə әдәдә ада ОЛ деб a ə yo 

Әләки ен sal ДА sö əsi, $Y әәә дә, 

әдән Ја әәә əl, kasa АД gəlsə 

дәлә oz əuəət: oələl ək ay 454, Gü A 

ӧдлззә әкс, 39 “3 ə ə əə 694 al lal, Ӧз də 
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О eir ay aaa SUAL gö ə)yəlusiə ə сә 9402 

ӧдә он ——. 16 о oSİs (r. Оз ssis s) 

db: дф Gəl gəl əş 39 ə os . дә 6 

ДА әнә ола dəy əlkə sül вдә əə Ti səyi AYə yə 

әла ald zə ydl Am, S əəə əl sələrin 

AAA sal sələ aş SA, səb əlan əb A Sİ S ə AL 

Sə A xx a SİT оз ә бә o ə İlan он 

əzələ, 4 ха Ayə, ЗА sə səl ә бә двм 

———. зә с оду 
.—.. с çö 225 о)- ыы әв 3, ЈИ ӧнә әз 

ləyə), 3 ə tz ə əə Yo yl, də a yə ə) ə. ә 5 

20.00.00 əə 

ӧз El ә sə $ ə = еә28/ ə ЈӘз gə ool 

бӱ bəy аз ə səla S uu 0-дә оз ab 

50 Д әм ә ви və ə s sə iy 

ora arə 0 0. ЕХ Bələ ə 

Çara a 5 Ел Cə ЈАР əəə ды 5 әд 

= S as əə p das əb ç gələ елзех Һәәә ба S Әлә сдәтА ә 

s оз səs əsa yas Са dəyə gəbə ə. ə 

Ов әзән аман аб Мә zl salı, əyil cəyə os ... 

АЗ дә Zə sa вәз ад Ayə adə əzə səsi ə 

“em əti ə ələ op РАИЛ Ел 

О кә (Х9дКон 2 ҺЛ даҝ̆ 

Тә А  И YT vE  А Ray 



Vail ve ә xo 

—— (öyə 0 ə ə —2 да 154, ) с әз adə və 

ох dA, әд дӧ јандә ys Alə əə Ы Озан дуја ӧгә1 

фа ә ə S 43 ДӘ Дәфбазд бә дӧзә бәј 

задә əsib ә ai gə əəə ӘЛ мода ан 
ук (el ə A АЗ esli, (a Cə rə зәј 05 дә n.. 

әәә 494 әәә һәб, əz ə ööəşəli b ХӦЛ Мәдә 3 

ӧзәл онә 04 —3 zə ҝә ləl ј- әдәд од 

ва ада sak ЛА səy ə yə са Фа әд, AL АУд 

аҹ 41. ӧз sözə сл mn. oğ li Әәә Ку aş 

çəki Gəli sədlə m. ҹ̧ар “S əy aş 2, əsil les 

әз. Ер әд. ori səl sə 35 ala 7 səsə) yə ə 

вӱ əə zəl ədə sal = Ден As ə elə o əmə 4465, 

Ди də əə işlə Си Јад Ы els sə, İT: əəə alləə- 
ӧз 14 isə 3 əssə ә Фи. әд ә 239 AA Са Оһ хә, 44 

о 05 , 21) вә, 6136 ӧдә әд әв Вида 

Gəl əəə əə səs yə је уди идја 318 Дәб 

оз,лал ә Əsədə сј ələl Јада Әз səylə s sal dəəə 

O yər azi ələ aş Sə əzəl a əli gə ələl gü sələ 

.— ələ S so aa ба əə kəsik 

ДҸ Азәкәазб 1 әмәлә 524 vəslə ağla ələl әјб 

бә әдән лә əsə Yi аб аја sələ s əllə s, Ӧзәди 

лә фә бади Ајәдә Дәр ох da 

КР АР 

Охидда ou ДӘ ха oxla sə əə ам вӱ 
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Зән с Adi üzə Ер әәә zə dua döşədi, 

Јән зә Ј0 5 Сој dadı eyyək əə yə ə 1-asayl A ayis 71 

ӘзӘ04229, ак хә) 33 ә нә əəə 58 бӧдлт 

Код səm dz ə se ЈР ӘЛ əli 

əəə ƏS: sə əl əl ә. ОәаАӘ ајә ə A нә ədl 

ə дәлә әв о АЛ До 4 rr 255 əəə 

дә GəSis Мә M o$ə o səmi R 93 Әһ səyə 

лад -.... гәдр ти $ ə oub le (2229 ијнә 

КР ТР 

ə. гәдә дә ДА $ ə 6, 2 öbə 3. 

yə Görə 2 Әз 2 зәр dəə 92 ААу an ә 02 e Ҹи- ca да 

әјилән ли ол gi” x ӧлә но ədil BUM 

Әәә сәһф SR əş “ərki yə yəyə ön s О85 gəzdi 

Oz 92 əəə, gə əb əb yə һәд МР РС. 

әд Ах ys və 

НА. ӧдәјә 0 

qələbə ət ДА әз Şulan lə ДӘ gözəl 

“azi fe фбәә Ј sköyəə öz al odl səslə b sab sisə, 
тәам ә әнә ик ӧд ДА Ала 

әдәб Ад Дәдә дф бәдә 2 2... (3 

ӦРӘЗ oöəə əsi özlə las: . də әд ola ə) ”" ад ii 

о динә ӧлә буз" хи" dsxi ə. ә də sm ә 

ə ə 00. 
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cə üzə) 

Sə Об одә ALA ак əəə 349 səsə Səll sbəi 

булә Һәә Т s, 03 s vəla Sİ əs oa dl s ода ыБ 
“öz AL əəən оф bal уд Елмә əl) 2221 (5 kə ozu ze 54, 

лдә нә Gör Çə 99 84 21 zə gən US Sr Aa 4222- Gö ә 

ӘЛ Ајә ЈИ. bərə £ GəS ou səl gəti əş 

дмә 053: Әхдәзә əyal) ələm gəl sələ oy ə зд sil 

Aa an o dələ 2 ын ə sb “әр ә ә 

— лә — 6-4 Лоанс ха ... ад —— Y 

(2 ə дәр sə АД $ əl gə üsəu) ask sos 

sə ol ҝәз озу ак 64 alla bəşəri “Һар dələ, 

di əmə” Əə yaa вәдә ДәјӘ oxlu dələ ДӘ sə һәми 

һәс Әбд 1448- АР ə zə ə oslə 6 Məl be 

“ sə cə) Az su öyə ləl ад ə ) зан ӧсә3 5 bətər 

2 ӦЈ9 “ələ 238. qa ə təzə = ку pea :2 A əə 
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sökə A Ји озан $ дән ə ə Lə ə... 

ərə Yi əəə Sie a A sələ ayə a əyə elə a su 

ӧзәјә ә Анна yədə adl нән ајә Səsə дә 55 

gələ gələ ə əə diz sə S A Qe s AS yas ilyas 
Әзәм gə A SAL Ayə aş A ə 3 aş əzə зә У ј-4Ы 
A 5. ge ТТ АД әәә а ә дә Saz aa əhə Tİ вә) A 

Ада әл сәде ад Gəl МА əə ə 92-ə: əəə ә 

(63 әнд ән УС Н Ән оз 

ora əmələ ә бә dada (33 о Оз адӘб- 

öz зә 53, .. 26 öl е? Фи г222192 “Ae = 

дә дә бәј әд osz od aslıə ә Gözə XA 64 = 

мә (ei / вдә вә ә әд Şəəz ə əlilə, =А 

ələm qəzələ gül ka sə Siz од gəli ә ДӘ иә лә 

124 us ə aa ə ҺА рә 

b əəə 2235 ə ət вә dəmə asl gəl en 00435 göz əYA 

Gölə ӧдә. в04 əl, ssil, во ди ОР ol göz нбх Од 51 

esil də: 5, las ə һәдд s... AS əəə: özlə kə 

$ sik eu on əl 08, АӘИ дә ay oli = gəzə ЈА 

АР КАСА ə dala əə 
GE Ki əl əlan bəyə lili S əli əə 
rs an ах gərə ҹи və ə Ја səsə анд 

səli əə дә ЈМ səl О de a sə дә Ад 299 

ДӘ оз əsaz ola, səslə dəl əə ДЕ азб 
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одәзт. вәд фә ost “4 әј yadı ra 
АДА us SAL вәд дә 8 le ASL sə əə 

ələl, ФА. әмәлә ә əsin .. .. 2 
əsə ДӘ SA r salı eLə əəə 0 кә dasi, 
вәд әл ад Бә вәд 34 2 2-4) ПД ” УД, 

әәә ә вәд дә бә әнә ə Фит 

КР ЕР ozəl әдәб oll usisu 

Дӱн əyan sədə səb дә ә Адәт. dei asa ЈИ 

OzSlo сәј səəəbl 23) oba Yə. zəl ausəl, $ dəl әәә дк 

see ДӘ ә dl sə cə, ДӘ әмсә sığ, 
вәд ӧдә is ə bəsə AA ајә фдәә “my AR ААЛД 

m 
“ə ŞƏRT öyanə (ә ə isidə “ə ən д5, ә ә, Göəə2l 

gər ola ul Səd ӧмә səyə xüsus ə Gələ əla, 

ӘЛА Әј УРЛ ag ox ав бәдә ə ə зә AİT: Amsəyəsə О 
Елә o 37: yal ба зи əd əəə ə. Vi zz 

rə ә= şil 133, 354, ә“ бәлдә ziz дәј 804 

(ə? 051 влә ДА, ӧз (ҸД ə ei су Se зи) 
Вә АЈ oy əl әз Sə ə кет 

КС̧ вәб azala yak əsla sələ ə əə дан ад ҝӧжәХ MəN 

t Vər ələyyə iə. o, $ да os bala 99 y zu —3 yar işa əl 

дәдә ај Məl üə Şüa Az gə Şək dəyə ə Soul sa, 
да ӧзәл səli әз sk əəə os o göz блк əəə A esl 
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məs ДА ТИ İsə 
сәд әХд 49, ə АЈ — ETT ЛА ар) 

2——— r 00 o 3.66 59 

583, səsə Gəlsə səl əsə дә әз ә yə sə m əəə 2 

QALA səl boy üz li 3 0, дә ləsəsə VU 2дә Gor 

СК ala b ödə sələ əzə ələ cək 

вә ЗА Лә iə əə иб ҜӘ əzə Yal 

әәә Әрә ода Ах ə әл əd сә əla dəl, Məzə 

ӧд esi lab səl dəysə sal alam səl ӧлә alı 
дә SU əyə вдә ei ə Ada sal әд əə 

бә? Дәдә GÖS дәјә. вә iy ӧдә нә уду So (504) 

ӧл ИЛИ isə ziz ələyə a sə zəl gb әз ələ səl лә ани 

di əb 46 2 Mə SAL hək 2- оз ох бз ӦЗ ә 

Әәә ана, әд да cu un sU Әлдә Gül ома 

gə əsəs səl əya A ə əə BE a məə TT səla 

вә бәр S kə ayəsi sələ 0... 

AL əzə das бәр əsərə Ада ә Au s 

elə ул Аз ә döz? r oəb вдә һәдә səl әлә ӧлә 

әд Бу S su, 3) Gələ ӧд ələ AŞ alə ə 

О адда al Şər о ааа la нән TY əəə (səl 
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ДА ә сәдә ә ə ə 42 о (5 ә оз oərəələ ə 
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әәә Да a izi - ” Ди. çə ə əzə mət фа ис 
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Ју дә $) See, gə Ад yə ə qay al вә Әлә yə gədik 

әзән Сад ALTA әм Ба gəli call 2 dəə "4 
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әд Дул оба аза — ӧл бә вәә öh? оз” 

DƏBİ 3432, asa yə ә 5... әј “əv сә? 

бәлә ә. ә идә нә Sel əzə ә 
Сәздә Sİ əliylə) ə дәдә ӧјән Од SİL yə zələ 

iiz Оз pə е2әл Ан на дајаз əə ər ” 

дә вәл es ə Genə ӦӘБ dala ал səyə əl ах ДИ 

Alət sal əəə $ os ә әд olla, isəğlələ sz ya gə 

дӧ дә 0 ә ад Мә ol səs əəə Блә san, Səki siy əf 

omə səl esə, sə LA 49308 ән məə SA 143) 

Ə ə... 0 

dədə sə kər ar səl asi s BƏL əə ,ə, ə ın cəl 

dəs ə “ə. RAN рб зә əsəyə guləyə S АЈ əə 

da AA şə - ön ә əsə) İY səl .—.—. aş 

. ә 1859, ə ə. О” 

ә .. Оха әзаб sə as .ə) bə, ад 5 s. Саф 

əəə ни аз ik sala lə ə ə сну ә gəl sayə 
Аб јә са ə diz сә ol gədə dl də, ӧлә 

ода ФД о әәә ә səsə 2023 asıla, 

тә әкмәјә ОЗ әјә ок О рб ДӘ ә 



kə Аб 

Сазаһ ДәсА фә (65 231 əə əladı. (St sm öyə 

Tələs S. ua dələr iiz sou əkə Kia 

rr 22 ӧдә әз ЛА 52 ə әдја Ы A as ga əl AL əə 

идә ə giz (433505 ә. ди az) сдә 694 aş ils, Və 

ид ӱз Елә deya yə sə ər çal şalluş- = 4 

ама дә R əcəli 

(59) ə Sə 3 бәз ӱз Ад он S Азә вдә әд dazı 

“əəə вәл (şiyə 4 £ a ann 

S Mənə әнди ALA əə TT sə4$ əlilə oll azə oələşə 
polyar əə bə ә ДА ә ә Вәәә dəəə gəl 

səbə US əməl gə os Sözə Динә АТ дә94 Əl gədl 
о” зәдә Озедә- 76 әлә, ДА $o ә=42 2“ ln sə, 

qəz al (3315 3 дәк oma” əl оба ə... Са ә gən ə 

Gələ aşa 3325 2 022 özlə əə Јад Siz oa Sə 

Qaşi Ozu əl sə dəə əd, ayə ali əyə əs əhə 54 

“əbəs зә за ул дә ALƏ lal 339, 

ЗД məə ӘЛ 08 әд 9 2 Зил ухдазә 

Әзәјелов döy saad də 5-3 xb лә зә sələn ә2 

ә дӧ Bəs yə Gələ əə SALA əl едә TY asələ) Ә2 

A ua АМА - “əbə ЈА АТ SAL səli 

әдәд əə ə ədə әзән ВӘ ФА a Әфәтли 

əl məzrə Tİ вәд әдәд, Ӧд од нән ДӘ ә АззәдӘ 

Евә Ra јал gərən səl ә ә әз a 

дәлә ӧдә isə УД әт јн a Ra 0340 



A ASu- 6.А 

7... әда Бәјә вәд ов Блә 

s əə әбд9 omə oli лә Ат сә фӧ ди pəs 

Ӧзәәјә yət 525, Әлә iyə ил çələ ala иб Əy önə б2лз 

As Вн gəvələ sskş бә һәб sə) gəzə, 6 Дӱн 

Е. 2 92 ӧдә adə = Аз əs бәс eLə S əz 

ҺӘ bıə Şiyə oa əyə sə al Бадә 
Qəl ә in Səslə " ӧз9 io az) s ossəLə ul 2 

ӧдә зәрлә Vİy Оду О буз sə ин вәд Феб дә 

səs кал sz al gizlə sə 65 нә öşzə ol dy o S 
ali әд АЛ 598 is dözə səbə . əsə, ә “ə 

2 x ə alə ən әда АР 

да o Quzu ül əllə zə бӱдә әз əsl ölə 5 əəə 

ətlə 238 əl əsə i sl də ак ləsi lə gəzə sü рә" 

Р Ckə аҹ ə SA ə 95 ə 2422 Һи 25:20 Öe ə 22 

121 111 çək Əbəl 

. ә дә 683 бә ӧзәл ән zül də 0204 əsi 

əsəs дә зәл Дәли АД. Ј. Јада ӧӧеәса фдә 

ӧдә ol əyən 9 "вәд ә” ӧзәл əə ајдеәсәфә 

Әев ола Әт sə Ləl "." İL səslə oma 

r 0... sö- sə ә 644 

сәд — g52 Də” Ба оз 45. gr lo 

ОВ asas едә cal 99 Er cəli sədlə) 

şə “əə әкс ОД 2 E л дә 4 5 ӘЗРӘР 5 22 

də ix ia ə əsi əəisəələə Md aa 



s ge Su 

9552 əs s ха ә Ән од al (sə) (54 д7ҹд: 2" əri ЫД Елә 

ка 55”. Ve ох), адаҝын “əh 

zar. s ə Sir ELA ssy dəl ekzəl, dual 

əə kaz ələl ö:əl İY кҝ əlik AL li ə ə 95 az 

Аб дәб gələn о Елә m 422 özəl |“ dəl Ада, ад әәд ә * 

әдиб. ZALA 5 ДӘ eLə 546, кә yaz әда Cə 

ини Əs : 9 033) lo dəl 1224, ea ех də € hərə аз 03 ды 

әбу Gələk, во — "Us q əra s” (056 sə ses Едә 

un PU “ааа sə öl əə әәә әд ə зоб 
2 $), зәл МА 5. şəll дә Göl 204 САХА Заза (səsə) 

gəli sə $ АР sü səsə 3, ak 0 . ə 

“şm” (8344 - исә .-.—. ә дә Əgər Ју ә ih 

әкиз ӧӦҝА ә yar ҺЛ 
az, ə) Gə dA də cə. s ve it əli с, “Lə cəsi əə gəz 

Göl öz од ә Оз" Göl si gəl Uy. əli СА Ӧд ə lub şə 

m.s səs оҝ̆а əə sə БА он (* SÜT. yəyə 

əyil Şə səl ол o əə ода ORA онә). 
əəə ə Ы К ” sə 69 уб (səb 9, və У2Г a n 

ат ад 6 İİ zəl səl əəLə аид sək 56 
S üs s SAsə yə $ zə əə әддәнја Əə 

Әлә ez . ələ) Бас Әзл ӧд Sirk həll әлә. 

бәјлә ə əlil, о4,а, Azə) AL gəzə 1 dəyil us ӦЗ 

(2293 СА әда Ст Yo əəə xbr сәд 221 Soya) GM 



1454, 51. 

ӧмә әдәд вдә дәвә Је ад ә вәд әд әс $ 
öyə ələ ан дә asa sis, оф ак Арс əsə TT 

di əəə pz ə ӧзедә Кәт sələ ә zl 3 Ра? 

sə YR ДӘ al siya əə dəə ləli ğa ab adə QALA 

Оз әнддә од дә ә üsdə бә, аф әлдә GALA 

cal ay əl синән dəə ə бә Akay əs ə, Şə ya səl ОЈАА = 

вәз ALL AAA S 2 S адәм дә / ДӘМ 

əl бәдә 

мддә хи isi Ен .—. esil кФ 5 “i esi), ələl 

ӧдә О ан Да ia. . ба Бәс EA PİN СС) 00 

с У Оәә25 əyilə, ӧз-4 — вә дә SU, bə — 

öz ədə ДА дә 6 5 һәдә ә во 

дә әв sələ АД Дәдә әв дәни cəl gəl 

= вә Јал дл охи Ӧн 4 уб әзм дәј tö: 216 əzə 

кәајә әјә фә sələ əl əyə s Ан xl Lə Азәз 

әв а на .” — Fə тә “əl z- s, 9 75 

42 Бә b” ə gi eu ii. из аз ə, su Ји 

әҹәб әлдә Ax əş dis дәб Кас bəli әәә ә, ән АД ди Ələ 

ə 41 Фә ələl ə bə дәјә gəm 9935 O ə сузлә vədi 

GİL 2 a АС əs ə А yesə izə əə АЛ, сәд А ана 

Әз әт əə tl diz qaşı 6 ərə seal əə ЛуД с 



Ы ai 

db üə AT oz 5 os Ssuda дә gəbə dər 
“ə 2 disə A ay Дәду yə SDU ə, isəm alə (3 Sali 

ə Döyçə 14 дә. sə,$ ҝәз әдәб, ӧдә ayaz zə (s əl 

oll ssl о дик вә asi әјә AA o sə 

әј аб Sil динә Дәзәз Özəl мӱ дәә ОЛ2 = .—.—. 

во eq Til tə ДӘ лј ЫБ. r” Adə əl məə 229) 
əl əə sə бә дә сӱ Әлә, аб, ӧдә “idi əə göl 

ә azab oy əl Ол ЈА зад ада әнә Хал вдә әәә 
du A s əə ə ƏL әд ба Ом yay 
“ə əvəl dəysə ə a adla A a АМ 
ә Әәә ЗА са бу 63: aSİz səli 5 səd :2 

лик — Əzm iə S Gələ нәјәсә 5,5 3 an 

sə) ol ДӘ ә as, ды дә məs ә АК 

дад Сәәд 5 39 gil yə əə ада 22 53, əhə yə әәә 
Ozel o) zə 9) ад Вә әоА Олар Ы бла GİL ə əəə ol 

“un əla esə ol 25 25 зә səli, ə əə 

GüL ә кә 33 da lll əə ia sələ əmə әд 249) 

əməyə əə ST: РРРИРГР.И sə omə ə səli həs 
allı әәә əzələ әд ун esə) GS ə əkəSl alsa 
— — Һә lz Şa ALA 

ӧс вә дӱ asələ oil 14” ә Рә ҝәр. 

6 4 alov ас әәә зај “LANS əəə yas 

TER “23 yər Gəl zəli әд gən eLə ГУ la dən 



15 Әк ат 

Bə EF oa ол Ји s zə AS ӧлә oılaş су ДӘ 

Кадр ан дил Дәли SA АМ Aze 

(əə ә әјә əəə әбу ти Дәдә аз Дал 23 saf 
o SA, “əqlə kə ula) sə Lə Lə ə sa 

әз дӧ дә, 2 S дәф Сәд. ба дә си dəvə “38 

ә Как əə dus =. hə иси SAR 

У ә дә Ада əz 4365 YALLI ед 22 4) r Qəzəl дӧ 

o. Gəz Елә asələ, səsi Zİ gə 5. 

— ӧз. — һд 
ayə AS cə aşlaly Ayə 2 əsi Је лә әз де бад 

ә дә ləl esi dd - Һу əxz alla azı isi ə иә 

Ə “əəə 38 2) öyli gəl: oğ gəə. TT əəə ӧзәјә? əə 

Ләк SÖ sal фәза Ə sal aşya asas әзиз 05 ə” səl 
Göl asS Al əəə (34 ei, Ди ын 2. ҸД əəə Sİ 1424 ə 

: və səm cəl de Gə Gə ə Yo ДА ә. “бун алә yə әјә 

os дә ül) аз сил Sİ, ӧләа,3з ... әз ОЛ? 

ә ОЛА О8 gü лә диз 05 ədə dy ә 

| вә ə ə әбу . 55 SİS ӧдә se бӱдә sə) əyə 

ƏR ӧмә әд әдәдә əəə lə, 5. AL GÜ Səsə səşdilb 

“Ul bə AĞ Bio, sə) ə ба. “ју, Дәдә 

вәд Бә dəs ән һәс Бә 

ола ә ӘДәсәДдб ӧл Ar tələ = 

од 5 AL ӧәәд9 ӧз әз ә ә isə gəli Ы вәдә 

Ождә әд әл Да Дәдә Дәли. r.ə Mə. 



До иб. 

ДӘ ә, alə SEYİR Mə Је o a sə lv Мә 

әјә 12” əsə İY вәдә әлдә Ак Мад ÜŞ vəslə a), 

əə M Әв әз əsaşına ələl gan sə Әәә зәл әзә дә, 

həs ox o” s s 6. ә S ДӘ дә milə aşa asya ze јә и cal 

әд məə s SU üzlə gəli Alek SA 

= er о2 

КР ИЛИ ЈР ды ӧзмә-ә) 

ОЗ ələ 594 С̧Абәз —. әз Ӧзӱ lale əT вәд АД дә 

ələl Асан ун ода S əsə дә ə əəə вДеЈ 

ə əsi х ə о= Мә səs ени о = Siyər 

das —– eş 5. -— Әәә — ОД həə ə” 

çəy ELA Məsə sal yi ә $ Gə ələyə о" (Zə из - 

вәә ya дӘ ələl ə q dəə m yak sə iq 4 С̧әз аз ə” əl 

ӧдә 21 ӧдә дә ii, iş lə сә ә ә ЛА əS a, Öz 95 әдә gəz A 

- ” ə v.. ələr biş јА çə: S eliyə ә pası) 

üə ə * “ .. ə. alı iv ... dən 4) - әдог* 

pə да gəli әзјаһ) Лә x S əə Az ki, Ы ə lalə 1. gəl, | 

һән də dud . кәләк Бә әдәд .. 

Хаја ос әдр т- ə —- ə PAR — oo” ə ӱзә" 



bsla xx 

Olma ал (Зәз sə asya an A oda al pə lələ oz AS Əə oy 

вӘБ azə од gəl 

ə 

zə “ə ибни ə —- ul — да, ə əski 

əb əv Qəliz əzə sələf səd yl əə əşya ə iy sə 

S вәд AQ QR зи əə 64) ә QIŞA ә AAA sal) 

yasa ҝә ləl səl Лӱ aşlasəi 323) oda Лед уз xəz əzəl 

вәз вә ӧзиЗ səyi əs əsə əəə gəl əy döşə əkə 

ə dlə ə ələk SAL ə sul so AS AL əə 

“yü old, a sə sl silə sil əssə, sl 

Ән аб əəə Y АД A ələ a ДӘ ay ə əə sələ 

QAVAL ALA asələ allı s, dud ə a 

gəl АЛ Ан аз ӧз sələ дә Şərə sab Улан 

оз саһә $ ДӘР зә gə ət əy əə səsi ӘЛ 
алә) бәд odlu kə Lü hes əs cəl el, с seksə ə 

дәјән və əl 9641 ала ир 4 дад иәздә да ” bəzi 

аз әәә ә да) дуа Q Слә АЛ Aa sələ 

Ölə məl gə idə ox əllə dəəə yr ça aş əldə, 
ҝӧ ә ә адан əsə əli ələ вәб 
Јо50 seli əllə İsə, A aş КИ 

ијә ə) oni, ələ сә 62 yal ÇAL әзл s s дә əkə əl 

9 ə баја ӧдә әдәб, £ ğı дә) MƏTN аг Vİ lo дә“ 



£1Y ır AS 

ÜTA yeli $5 oz a ox dəbə sə ə ola әнд 
“ə Gl3 səl gə s) У РН 

5 .87—c. әдән сә зб әдәд сн әмлә оз 4 

Об Од sələ sə бези онә ALA ӧмә дәр Sİ Sözə 
әәә ӧд ӧлә ә јән анд әзин лн məə Оз) әнә, 
eəşəli əə ә) | Сәда әјә ə s gə TT: Аз gəl 

әв јд 38 aaa əsən sə әт 644) вәз dl sl 

Әәә ə sə” ə $ Asa Q aç, əə: “AŞA “əəə 

Bə (59 52 oll Azı əl 3 дада Езә 2 АЛ, Və. o:5 3 

вә osa asa ә ə esə əə ə, r adlan AL AM оз, cəl 

sd “ə səbə, əs b.5 ual ciəTo 624) ob 4244 822 

Oo әд әһд 9-0" sələ Ga ӧә зд сун 093 R ӧг (2 ду ӧ 

Фәдәк ә СА, О абазадә 3 ла ады әд идә 

Gələ АД səl х= . Sö) мән Бб Səsə Alə $ 

дәдә ә Gəmi ə əb зә Sözə “Ül, ту ərə) sas sö. əl ıo,s 

ДА ә2 ӧд oub 4923 ә дә гәзәб онә ar - Ga ан 
с ӧд, дә ələ ад јаха “ sə dələ əla 59 = 

Ab ә o иб аб ə 5-2 дәб дӧ2 Sizs 35 x əə isiə ис̧ 

Әј вәә зә аз ӧнә ә ә бәдә 

О358 vel dələ ә ДӘ ДА da da Sə sək 

dəl Да ола ад 
ək “əsa gəl 

Də ə səmayə S Адә səla, , daz sl Ја сәји ALI 
Ола 



"ASLI ал 

сә əl ә ə, İŞ Си azə ә SA eə әәә S 

ад yə3 аз с Əzəl özl јә Azə /)2,. k 5325) ЕР ә 

КЕД ə 

ДА Аб ә ду = Еәә o əllo әв Ын әз yuz О ә 

әд 32 иди ene ти уб Әз ОР ә хал" 

ДӘН ә gələ zəl ELAY вәб anə мҝ 3 alə ади 

Сәсә (924, (333 фә јнә Ы Ж2 дә ә ҸЕ Әәрәб 

әд 31А 55 (ə, əsi ƏLA S alsa s Мә олана) 

хә јә ələ gəbə o ә вәдә ӧдә Әәә ҝјә әз ə 

ozəl Siyər Mass üza pə sələ badə oub ə səyi әј 
ə sə зә. Ы а ələr A də şəb ku 

əz İT, = Es gəh əsl ун 3 Sizsə ayi ALA вәз БА 

Ҹә фә аз yəsi gəl Dərə Ж smil сиз S зд AAA 

səhərə sü əbə sa ән sa ЈА əəə зәл әә һај 

әдә A QALAN ələyə lələ 23 бадә s ELA səl səsi 
Ə ә Лә зәј ə ao beg 

ә ат ДӘ Әв yas sə əy 3 од) 

ад ә b) дәф 21- о:51 33 ləbi ı иј 42 ија 

әд. аһ әјди ә Ae Јас ија битә) 

ә 4 о бәм ə Tə 5 -—— лдә nü кәз әј Әг. 

Заһа ДА АМ әәә əyə əl 3 əbə, 

Ојама аф yəsəs ə бада УД зә ЈА АТЛ səli həs од 
Әм ә s oy sui, zə əl аҹ ölə os səl, 

həə əl ә əə od biş sə -—. 6, алә се 2 TY yə AL gə3ls- 



“ иб 

42 5 ək əəə УД öəə "arı бу: dəs” təkə 

Јин ə s Мо кә 343 он səli sə səl El Səsə 

СД ələ call, од S Даиза öyə (ә "aaa AĞ əə 

әгӘт әәә Gələ əə AAA ә ә о- Göyə —.. ə çi 2 

x ə Lu LU ə ə də $A ҺӘЛ 

дајә əyə дул. yaxmada, S 2Ӱв јә İ oluəzb də “дә 

eçə = бәдә . Al 1,205: sU İ AV ya лә 

да ә. ӧдә azə вә Ди ə ələ 4 24 ДӘ 5 gə ə 5-ul 

“ensin Ы “əs вәд ә ә Әт әз dəəə ə də ze di блә 

әзл əə (43 uu Н ӧд çə Сәндә Хӱ ҝӧ 

V Sə əyil sam ay дзәл əə ə həsi adl us si$ әнд) 

од әз öyə il fı ə 6633 әд AVA, bələk əə 

sədi əəə gəzə əməl əəə t sd s su вә As 

иә бәһ də əl əsasa (sə) Səs, вә ail дин 3 uu 

ӧз вдә дә әәә sa ə məyən yd asaq Sə əksə ед 

әҝ9 zə | әзән вәд .—... әбәри Ve блә 

ЕАКОЈИЛА 4 Ыл. ади ии —– ələ Xo. са 

Әз Bə o вәд ӧлә әхи фон isa ә нон әадә 

4 ә əə Та Ləl səb S gele əsi ssləəi зд 

dəle әәә зд Bə şələ ələl) ə ӧмә ә бәдә 

0 zə g”ə ә ӧнә Даз sy səb ə g”ol3 

Səy məalı лә (2 Һәә ода аҝ̆а 0.05. 

“SA əə VU ə... 27.5... 
Dd 2 



Даи £1A 

Әәә Ul asas SOS ə a a Ae əl 

sə Də ə, 04 АЛә e.ə ə əs әз блә əl çə lər aş 

S Ах yal geyə al əə iz Həri бе АД zə 

əə x. дҝ̆ lak giz əəə Cc” (Səslə $ 286 

әд * $ zə -- зә (szə) Qox 6Ј çe ӧздә dü e ӘЛ 

вдн, даа ән “идә Аз 2 дә VA 4 zo kecə 

osa idə 2- "şə dəy səsə əsəs Да еда зә 

сдә ә ДА АД sə alay - КИ 

Әәә 2 ожозх ол оаиА 54 ə 1545 Ала 08 

əə al 0331 özəə zə ә дән all ü әм ди ДӘ 

БАЛА УС AL Siz (SV) дә mə 25-ə) iğ3 ela s 

səli ak база os, A, kələ 5 

сә мә сәдд asələ, va ӧз ан АЛА да 

16 2 даа “Ləl ərəbə əzə -—- A вәз иб әд 

“əə 2) “ə ӧӧ 6 səl 1, 62 4221 БЕЛЕ 2 АД 

гал вәд liyə sə 422, әәә јада ке 

Ы әх УБ дл Аг охун вәд әзәлә ЕТ 

yə “əə әз о dəəə r 634 211 ЫБ ӘЛ 04 sal 

Ја дәдә dəəə ALA əzə ər. вәдӱ әәә Sü “.- 

OR ə yuri dol, da, —. səli “İşi 

səs dizə ələ 24 “işi dəə a Aa ə 
ӧл зә Оз зхсә s ӧдә әдә dəə AL = ја 

әлә 

ә əyə Gələk SAL əə os əə 5 səl 
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ада ОЗ Лә S sə, ә Әв s AL әјә ды 

Әз о Әз də k изә әз 6 ses sə, 
“əəə Y дәдә = дӱ ul әм, әл zə əbəd | SA (sə 

ӦЗ əyə pada A ə A луб oa ola a вәд сәд 
ӧлә Хәвз oz ӧ- 48 ƏLİ S вс ol дә зид ә 

Ом ааа ук әз) уФл .. 

öv R ДА ə ə də бәдә əl дмә si ә, 

a 0 ӧд, . yalı 07. 

gö şəx Даз S, Məl Д ду ә бу səy, sələ 

ә дәмә Səbə Әлдә zo sə 9925 35, 

əəə on esə gə aa əyə ЫТ gələ ə ə3İ gə 

sə yə Оз јәни ҹә yən sə gə SULUT əə zdi əəə əzəl, du şi 

Зәмзәм dərə gəl ə də ə əd əə zala, $ əzə 
gələ YER AYLA asan изә фә Әл ксјзв лә ələl 93 ət 

ә Gə) Елә алә oyat ә бәлә Дәдә мә ед si 
вәзи дӧл ələ ӧббә zə ə sı алә 

ә лә әда аз дән əmə БА фа ан 

Мәнә да Бә os? Ə Qr ziz ə. 

Сӧр-до ҝәбә, бадә әд, кҝ “ə дә Вкәтса, 

öl Şu, səl, ə ələ s asa isə УД ssl, sə, У səl 

ötə Ӧд ӧмә əs məyə ə üsəll yəsi Gəl Size səy) əsla СА) 

sl dəl oll $ əş əzə ӧд Əd әл бәдә = su 
әла ә да јаз Уз Лу әз 44 S hu 

әәә әнә ə dəl gəl selə al adı зәл од бәс 



вдә iT. 

Gö aa, $ in = бә ҝӧлә оз әлдә дә ə (53 Елә ə 

çə iyə A ә S 22" S 1 МЈ 

cə? M Ы “ə ади әј ә YE “) AS ФСәә “A dA 8 əə) 
— 

Ol iə — Yü дӱ ÖL ə ед4ә ТИ ха Аб . 

АР ə. “ДИ ӧд səbə ə A əli sek 

бада 24 oülcə kə (Sər 1 İ- ə DA (әд əəə sə AAA? ə ” 

од" “AA” елә әз ələ) АЈ са Аб ААХА 

кә Ба Һә S səli şu ә “m A əə 

33) dərə İY də ааа бә 42 əə 

Әј səl 436 со) ə. ид Al ад ә ин m” Фә 

29 də ə sə 6043 səl ərə ӧмә дк Gəli AA əə Әлә 

Әз səyi yas gələ вав лә ələk ад gyəsil 

“ƏRİ “əə ама məə sə To 692 ASL də 95 xə “əəə 

TARK (SUS әмдәд ob 

“əl әбәзо 

işlə əə T as в сәд bez A səli ola ә Фе ozəl 

əəə. .. бәлә 5. бҝ 
ҺА лә ә Bə əkə iəşə idə əsəs дҝ̆ 

xə yən 2 дәдә yəsi “əşi дә S yaa məs бол (23 özlə 

Е.ә ады бә ә ә ДӘ ләл əsa əkə 

— əl A sə pi ələ sə ui 
ә ада mda ak, 



ХЫ UÇUŞ 

аз Ба ә ан мә gəl ədən AL dəl əə он 

dədə S ət ЈА дә Gö ələl зә əş Од dl) од 

rr” əzə ЕР. $ Məs sələr Дәб yəmiəəə alu 

səs ә ә әз. Sazi, ДА aza da əra Vel sələ 

Ərə Alya АӧвӘ әз ам вәә )2 PE (ə д49 221 

Од ә ДА бәдә од els ә əsə məə sə zba allı 

изә ӦЗ əşk ə əlo дәбә ДӘ Зәли cəli “ələl аб ја. 
örə yi (sə ələ) çəl Ов Gül əl) Ели вәә 4 һд 

ә ов с mə 33 fəl cə 3 Xi zə od əssə GİA “əəə 

təzə) ед öz əb вәд ОЗ әкән əəə səli əəə 3 iy "ədl | 

ты, .Ӧ.л- xəli әһд изә вәд әјә ərə AA ə 

..—. Al уди vi əyə ə 04) — 4) os 

ә. јә ə gəbələ ӧзәл вәә бә сә 

352 БАзә Һот gəl ә ва əsəbi вәһ дә вә üş), səsli 

вә ЫЫ Ед ид о pi dəlib 8027 ә, əə 39 

ә әәә 

ele r вәба вә . әд һәәб ӧесәзб/1 

ӧл ол a? БЕРРИ. с ə 

ә S Məs һә9 = ey (бә зә osəS ӧзәәјәәә ОДР 

Әәә (2240 “xass (əv əyi 39 sə, иб Qədəm əy zə Vəə 

cə ASİ ül. вдн ә dəyə Од әјә ŞA ələ нәдә 

әдәб әз $ ӧлән azı, дә Şəxsə әз ә 632 sələ .. 

ӘӦдә30 вә) alı səl $, ДӘ зә Məyəb ai Oxə dəb БА) öb 



lə $$ “TT 

дә sal 5 özəl “baa boz zəl sə 233 asa sal As 

дәб ад de əsli (ea ə бәдә едә = ӧл sik 

вәдә “33 od lala sü Ом ədə, 

əv ət” nəl 

33 gə — Рә 54, | öb Һәбси q o ya? 5. 

əsəs üə (555 yə vəla о321 ək Rüs дәнә "va ӧз 
бы ӧд Да лдә 2 Елә alə dədə İY уда ла 

=-” Јән 1-2 Һәәбг Ad 95 22 2? 2 2-04 C” “ağı 

elə s Əzəl sö ӧӦ ә. x. Ӧхиә ӧдә ə. 

КР ҺР salı Од ә әәә 6949 

ә дә 2əzib 37 səyi, dy ә нә dıb uzel, zi 

ölək Siz əs (5908 ələ дә gə, ә səli s ӧл 

әод ан 6 ӧз әз (sə dəb) ayə, 499) o, Vəə Gə” 

əyə — Сәәд кн ын ei 

дә ə R 2402). — ар вә ә дә 240 .. ајә са, 

СА ајә ан. әда. билә Һә Әб әнә ə 

.—.. әс çəl lə zə - ei әд дә зә əş Şell e9 222 

Az ə pı 4әлды 0.5. “əə r 4 dua “əs S 49, 4 

абӧ лә ба ха Сән зә Да 
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“.üğ Әәә" ӘЛдӘдӘ 5 кәз ада səli за “əş 

sik sə 428 020899 ән də ҝә sz s идә ә белә 

əə gədə məyə ə ə asla ә "Azı “əəŞ lələ 

sU səy alə asdı el sələ səsiş səbə һәзәҹ Әлли 

göydə 6 блә. бәд Јао аз әјә вәд4 буду mə 

Sb Вәәә идә ә дә кәӱ ә дмк нә 39 əş sə 0633 

ye sin sə AS siya, Süsə AL şə A 26 ә ҝӧ Јана 

— ou) A səyə Де gəl, elm әдәб әзӱ dəl 

ба təz yu ə... səl sə ӧдә Р. Ы 

дә ад Са də el əəə ay aye olda əv səsi 

хә аб АЛ ам ә yədə 5 Длә әјә од dl 

РС ИЕН 

әзәм .- eyl gal ə sə yə əə ələ oşaləə ə əə 

Ӧззбә оз ә S polk ајла S əs oğlı) 49 uşluŞərə 

Әләм dəbəşəə — оаЛЗ ə əə 31 Ass мәс 

һәвәсә әнд на ВР Л 

мәдә ус v əlbəəl yyə səd o A S ız 

və əə əəə sələ, ə səlis ilə ӧдә səslə дәә о4 

әз ТЛ АЛ АД әдәди ə S səl aş məə, AŞ yas бада 

də дә ə gəl ә ә РН 

Də əəən 1 ЫБ səldəzb ədl sə 3 СА әв 

cal di Језәзо8в4 фдә ӧс бәд зә дә оха 6, ӧдӱр 

ӦЗ əəə о да sul dələ ə S əylənə с, вәМә ӧдә 

Әб аја ә дк лан? çu Лам олаг SARA 



üsu ук 

yə ol ӧз бизә. ет də ә әмәк ади 
јәс ааа әд də Sas sa odla, 

db alə сун вә вә Şa yad Ал dy Ы̇з ион == 
Елә “yl zi У yelə = ад б ə ӱВА se odla, yə sala 

un ДӘ әәә ДА sal нәр зә ва 

с sü o әз ОЗ 6 səl iş ӘЛдвӘәЛ 34 әб 

ә də ә osas әз yi ly? sələ sa ӘЛ 

ƏLA əvəl əsla gələ ə вә во блә 
səsli ə 2” Әләки ајә sasi, dəəə Бад 
әз əlil - ДА sua ә бә sa ах 4, сәнлә иә 

змнд әдәддә анан 42 әд Дӱн ok гЛ Səs 
КР lələ əb “lə ər За әлә од әдәдә sə əsl 

esl sl, 505 ə Әб вдә a əl) sələ ə 

sə5: ozəl silə yə S 6... sə 3 ə əzəl әнб 
ələ ASİL du səmərəli gə gə 23 За Sözə aş esr all yir 

2) Әәә ә sal блә дә gələ zal s дә вә вә 

5 (sh лә səl əzəl бә ol rə Gəz əə AİR он ӱн 

r ə ə 0. 
* Ad, $ A b ə- Səs ҹә блә qəmə lə олдун 
аб Ада S” ул na әд dü 25 мәдә дӱ бә ә Је. 

əə саз əl əs Ss 4 Ӧз ЈУ də həs ga SALDI yod 

sələ əə zə all is çi ösəl1Y asəql elədi дәдә le S 63 

— r" bülpe, İİ LL əs $A A ə Елә 

ә ЗД әнә әда әд ә нә şa əəə ə gi özəl 



“TY ФАТ 

— ӧхә бәм Мад 1221 вәд İT öv ад абад ад 

-—— b ə) A öz ələ Güllə $ 

= . о 

“b li mr = iə ə ə dəl iəd ӧл - x” 4. 

Ед qə sələ ә əyə isə зә işə sələ əl әда 

əmk işilə S əyə ә ә нда дӘ әз Јод. 

ә дә ОЗ оба  әә5 5 Азо Уз bz оз “ə əsi 

Әр ә səl Sə dər əs əl ə əs sə dalaş sz 

s ә= Аләм әәә al els ода əsi go oil dədə 

əbə eləyə 2. ədə әјә sələ əəə A səyə ед səy Alə 

əə əl аба ә sələ gə əl, isək 42 4 S, 

pe AK ə də əsəs әса иләсә и 

gələ yə Diy с lər SR әз5 од =. блә elə sən 

2025. дәҝ̆ әв Әәә sa al şai çəl ük ələ 

алә сәәјәдә Ата ә əl “Лак, Ы. ада ds 

вә os” Е nəin ) ҝы (әд Дәдә 22 5 сс кә АЕС) ә 

ади əə 2449 ..... ак 

625, ӧ22 əx 2 ee = 5, әјә üzlə) Göyə daş 

. .—. səs” İL, 2465. V edil ya us kə əl və $ özdə 
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ak sl arə дә = məz Sə alə Vs du ziba, | 

əmən ğ 2əx dələ әдәд ə $ gəbə “sü rəna 

AŞ ə ARDA A dəli gs əəə РУЛ 
(sə) dəl 

“əl әбхог 

мә Südə ә An sab, LA ДАК sələ dA 
гәза ә 0543, ианә дәм ад һаһыбун ә, 

ӦЗӘДә вәә о ед Sə дә О аәокәд gə Əs lə rəlgə 
ј6ла ҝӧ. фр Bəli, ла ә аһ əl ди ә 

r 042 39 ә sə Ди Бӱ, ә ozəl cədə səli yə dəə 

777 ку бәдә 6б. вб dərə” (әлә $ ә dələr 

=. LA S isə Да AS) dy ə әбзлә ҝә әв S 

дә вәд дә әд әјә səl ва səs Sə 2,9 (səli 

Мәһлә asələ ак ата әсал зд 

əhə zən сдә 64 4 ӧл sək Даба ел Cə 
səli сајә бә səl ДӘ Ева Лӱси sədə DA 

Əzələ su иб və əya нәф S usəS gey ә әм Зәл 

ода Sözə al Kə 1 вә ады evə sz əə o Sə sə ol dəə 

о онә әҝ̆ озаман ӧс (idə əəə Елә әј онә 
laz, Ob ss, јә дә xas 1. gəl 5: ə әв vəl . s 

222722 Ələs, ДӘМ ә дә Ы зә, ед gəl olla əsə dəlssSə 

dəblə ə, səli GəL adli səl ələ doə A asələ дф еун 

Әз әз gəzə әда КТ səl 5 ав о Лә 



£Tt — lur 

əbə yal әдәдә Лә од sə ӧдә ДӘ ал əə 

os? әлә əə əbə ӧдәмә Lə sal zə oli дә TA 

1 A aşa əl asa RES O” ədə 890 C” uşu əsl 

TERRAS gələye Bulak a —.. 

“ - “ia ə ağı səl, bl səl ов әд Адәм ələ 4) “ək 

О m əbə əya da Az ələr 
aka əə səy ayə Slal ə əs e S ĞəL 

да yər asla ozu di o3ə əə dəə 

cək бәвәоҝ 

== bize yələ —. də sələ əzəl, oli s AA 

(şəx) sü “əə ана Məmələr cibə sələ səl s s 

ə = һа ад әз əsən gələT 

dəbə 5 sə azəlAs Ələ һәб Әлә 695 das las әдәдә 

дә вәд 1, 43) SA ssy 2 о4 вә Озеда9 dəl һәдә 4 

ә әм мә S gələ gülsə, әд ә ә. 
zə әз ələ isəlləllə Gəh gələ аман си9әб ӧәб alla əl 

әҝәр əli səl 45) dət in dA 18 sək səs” 

Әб лә “595, üs, дә бәдән 1) дә 

“əəə (ya ə ба кә 37 әәә əyən səyyad 2 al О od, 
26. јә ələ аб әд, Sə a əsə блә 

Ла zəm səl ЕТ ie 3 955 вәҝ5 6 ә МА zi 

193, əyə Sassi ән sığ са Л aşəl ә as səf сы) 

Ələtdə ə əsil asa gi yəs aliyy ə əə gədə SS, Sis ӧд 



5 £TA 

иб Аз “öh dəəə әд aş вн alçalda zz аҹ 
сдә yas a ŞA əə ə oda Ai əə әз) aşa әдәд, әјәбә İT 

Аба Аујан нај ә dəs әзәл 

азда çək oa DAŞ S ндә ӦЗ ән Дәм до 

әрә sə, Ӧз әдәд ələ 2 S səsə əyə, əl 
ә dəl əəə xə lo ода azal вә он əəə 

ələ ə PL Дәләә gələsi, Ya sə zın “əl RA ән Z 
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әв ex də əməyə он Әл дә озды da јә əə ə 
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дә РЕА Кол 5 S ob səl Ок səfşənə 

ə SA sə ə YİL əəə ox Göl ə из saa AZAR СА 

ДӘ ələ əl ləs A ai ə səsi ә ә də дәләја 

әәә ӧдә ДӘ sələ isi әј ад yad ән ДӘд 

ALL sələ LİS дә ələ ə asla” әз абунә Әв göyəm əəə İİ 

282 0Ş әз од ələ 2 o Ан ee elə SA ər də 

“ə amal ol aşa ə idi, ə işə ә Лә, АМ 

55, дӧ азәр Әәә фа yn Дәб әз ay 

sədə zə sələ yik dali Qe 3 дә, фәмәмәдјд9 

ələ yasa oo ад әз ә бәдәз әд DS сәда 

2039 о ДӘ аја ә ЗА зил ə 654 әда ә 

ağ вәд ӧд sə дәј Јәб dəəə lələsi gəl azşəz so 

sli, 5 43 a) os 2 ал мс ДӘ $ özl yelə Аза əəə 

o Şə 5 әәә ӧдәјә Он Ӧд АЛ — 0 şi, 5 Asi, 

əəə özəl, ӧл ДЕ аф , iy ДӘМ сәма al Ap 

əəə Аләм bs, alə од əyal ge əə ӧд нә 

оз kiz? Ддзәәи ә a ə o, sə Аз ә cəri zə, A ә əz 

vəla фак $ all üs əl Gölə дәдә ml дә lələ 

zəy) pək göyəmə sə S yas аһ İLA AV, yas daya kələm 

зан Оду Yİ yə OLAR ə ai ə dedı 233 4 $ A 6 Ама 

öv әәә 232 ə АД daş dəyə səl Si бә, зд 



“oo 6 EA Aya yə. 

ӘД Ы дә ӧзәјә ҺӘ “reisi 0 әр 

ә əzə sələ Ҝ3 Ј ərəb zi Әәә Y öz оЛӱан вәд он 

Ӧз 521). бал дәм, As ДӘ si əs QILAR VAL ə 

dlə “əəə (ss 3 ssl 2 oda Дәдә, бә ә әәә 

дә bələ 3 zəl, səsə лу. әд 5 хә. odu Gləlzəi, 

ДӘ мә әт Бә, ҸӘ әнддә дә əma ед, 

zə 293 Бәли sə ә һә аф a dei, 

yar си Лав əə aşya səb ələl əş Gəzi 

ӧздӧ әда Ә22дә вәд yay ам ә dəgil ӧнә 

дӧзә əməli ән səyə səl la əəə Блә mə əə 

КР РС ӧдә 
ЕР Рул 
Və sədi gəlsək ДӘ ә фа A see aslo- 

sus lə ə sə A əəə a 

ӧвзә gə Yl гују dək деј Al ə əə, о = ад 0922 

изә әнә sə бә ә Əzəli 2 56 ə səbəl əə Göl иб sil 

.....00055 "is ӧз ә ЈеәбәП о 

Gəz оз әнә лә ay sal ao дә блә də əəə TT 

дә әәә әз зә aş dəl eLə 

o gö 

ә ə әдәдә? öd Zu r. вә Лу GS әзм) 

(ələ 43 1ед) әдәд әхә29" çəl “ə 3 ә ə фәһм ба 2 

ӧзә səl zə ба dlə oa olay 5 332233 бәдәни 
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О Авдал оз səs al oidəi 

ӧлә ə ə uş dəəə әр ӧд GAL әр — 

ос Ләед дӧл iiə һә üzlə a dözə ir Ләх әд әз) ба 

“əza 39 Mə ҹә белә əm asi ед әд, cə. 

ə ə... Rə ə ə 
ДҺ әәә tə İk səl ә Әф 5 səl ri 

əs аз дәм yeyə ОЗ ələ o, s alla АЛА as əl Fi 

r 2 о, ələl Од ALL, isə 34 2109 )22 

Јан ila Qi azə rt asall dişə АД, Ло seyr Ди də22 əə 

əymə аб ДЛУ 6 Şə AZAL ə ə əəə gə, der, 
ам Şə days yala eləsə bə sak 

səl LL da” 

ə 26- 

диз вәфа ASİ a səbə zy nalə dəyə 
həll Sə ә Сад ves 30 Ələ sək -yləşi 

О zəl “əyi səyə əllə əə al əs oda 1 вДеЈ" 

səyə ДӘБ али asi ləyə sağal a ala üə səbə, £ əl 

əsl ga ALL ДӘ, oğ ə зә ARA әнә o- zu $ Məsə 

ал Bəzək əd R ə abu ə 
ə ay ey sə oa Ola: izə yyə ӧдә дә ələk ә 

oə” 44 əs izi ərə дә баса Az) ӱнә сум? Елә As iə ə Y “səl 

1 ələk azə од СД ан M əz Şa 

“6 x 3$ ди Sn узун бӱ сн $ әв АР ә ә онә А 



toy iL əks əzə әд 2б 

öz вәһј әд = 22 ә bə yənə 3 oil idə 
rər “ә 0", ə 4 ələ) o $ әда лк mağ” 

әз ов ә özəl yəyiəyə Qə 3 ə gə 2 olu ОЛ 

ә ada 24 yə ələ asəl - m... дә Sizə 

Göl süls) әв 22 2 дар yə 2 ә e .—.ç oz Sus “ə 

oran. əəə ӧлә 4, Мә ӧз зә Zzailmaş 

əsdi Сд al sy 226 34, ) sə esl isə Ҹу pz a E 

“əsə a, əl Sü, Adel dc “ә LL dö əbə 

“.. РРРС ИРГ əə və m n 
од ssa, 5 1= Sə aks ə... 43 ҝә фә 

56 iz eli FOR аз səlox dəli 225 3TT sə Ди 

“əst ə Ал әәә бәләд ələl kələ siy səsə, 

əhya əə ələ с блә ве. Ka ә иан блә ail 

Бә јә бә во asa 3 sağ olda S Şə, əə 

6... ük Kəl səsə вәә) ə? 

gə oxı du DA әв әнә) 5 - Az alə a La ış 
Саз "əbi Alə dək Ја ur sə 5 уд вәә хд224 

R ə Lə dələ, du ду ән 6 зә 

дәбә yə ale A лә Аја Јула ада Ди Дан 
KƏ Gə ölə. əəə o səs isə əs A) ə 

ә бә 

ə ağu Сләмә gəl ssy sal ə ен El dəəə 

0 уб Ə a ıı бә дәб ан нә 



R Yaa сәд 

вә 63) јлә 9 AR Ur V üsəyl ax 2 69-ә aylar oa 25 

изә 5 ə əəə oa Ay gəzə soylu Әлә dua del Әәә 

425, Дәфә = ија, S ələ dəəə ә “ə 

ҝӧјә .. Дәф əəə sy səl olda, izəb 2. 

ија S фә ләлә Şəsi üz, ДӘБ sek 

əb әд Әдәби 2" Әлә ҝәз әл дәбә (52925 2 əə 

H”. öl ələ Ајә ds (5919 5 

yalaŞ sə, gü Sözə esli ик 00 әз 

| 7. ә Дӱм əv әј alə oya ДУ “cə ə Да 

ok ez 5... Рут 

ә кә təx ҝӧ ül əldələməəəəb S Јән ҝә z 

о дә ә 4, ola oa Ј9— дәфәјә ələ ӧв995 әәә 

Јәзә | Дад дә a Şə дә ŞİŞ ә sl бҝ 
gələli $ asas Aş dəy ә ах Әлә ӧлә aslı 

—-— 000. 
üə əəə ə sələ ələ əə ду yə əsl, rə qr əsə eləkə əəə 

səl әда gəzt ə əllə əə (səsilə ҝӧзә gə əhə s 

gəmi diş a ə dəbə әв Salim ә әво ҝә səl оз) 

ə ə. o бә kə dəl sian a 

ӧз ola a бә işə səy Az АҸ̧ səsə əyə ox 26) 

С̧ дә зи Дәб səl vəd Say əm od Ју əzib gəl 

dələ iə ə alda ey sə Sam all od əəə 

ӧЗздә təkə 54 сә 0253 ə ды д сә ЈМӘ Ҹә = 42,5. 

üə ie əyal рә ход) ә də həə 00) x. (дә 



ton АР АР АЛАГ. 

дә eyd AY asələ yə sal asələ 22 $ gəS əllə 
ә alə və) ӧл os АД ДА rə A 62 ee дәдә Ај ədə 

elə сә .. əəə Əə да ә ОЈ (ənə vəzə Дон 

Har әз дә aşık o иә ДА ə gəz sədi ја Бә, 
və Alnı alə A sə S əə һәд АИР. 

охДә ә dəə Әб әт әздәз Oya sə 206 ə) oa ə yala вә 

5 ә АӘ ozəl ән ову sab daz səd özl azi анда 

“əz Ӧ əz AS sol dəs əyəə вӘ Бӱ gələ azə sz ə 

vərəsə Ку 

әәә Mel ələ аҝ̆ yalı Адада a. 

səb əyə YE asəll amal дк ӧз uşa әдәби Олд зә бзр? 

(Әәә дк də ох бә ә $ 5 Sə ə О бәлкәдә 
САХА 2 дәфә 5 ада Сәһ Oz ə Yo гәза kəl аһ. Демә ә gözi 92 

“ə el esə? çü dəə. Tara Ы̇с̧дә сизә бәј. ALS əzələ 

әз çə AZAD ә əl əl? ә azə Azı əy yal әз 24 (səli Һаһә 

Сд ә Да Ат вәја a S oa zə 

ə Q us duşa, 8 xol) lə dəl əmə az” alə 

әл sö. 

cə üzə əl 

səl = — (səyə) әз) odlu sək al əə ЈАР ЈәРә) 

ДӘ ХВ gərən sol хә дә ə a ol уз он ә adla 

ә Ну Ола О S sU де ol bə ə ol on Gəz 

OS us, “o S.A a Ausllan səsə gə” €? anə Əz 



| ЕА dirə zo 

6 Aza ҝә məə 5 ӧзәл ох де) ӧз Şa. 

azə АХИ ЈДДИ КАР a ИМ( 

әәә оз" das əz pada 5 əs sə Ы ҝӧрә 
“ləş dəə av əl s) Дәб вн ду ә əə ола ҝә 

2 cəli зә дәдә Әлә Лд 3 zə елә əd о zə s, $ 

xil əə əəə əlS a, dən Sİ = “35790” Gəl әәә gə 

ик". ај дә səl sələ АДА 20 зә sə 39 ses 

os S SAS əə алә иди özəl оз әв Сај ər 

sə məə əəə VLL ə Ӧд gözs ӧлә də ə, lə 

ərən çək Су əsə, бад sə sl də sə әј 

дәдд əə Аб Aİ GS SİL səki Öl oy səbzə zəy 

270 ə ə ə. ав унәл 

әзән Фу o asa yas Би us. 
сӱд al əəə LL yə Садә од AL, 4 Ad alla 23 

“mən әт Дәвә zədə ələ A səl dəs ə 

əəə xələl аз od лы ə. 27 = 

Әб ә Аз səsşə gələli səl ДА ада АД ə 

ӦЗ дә дә ... 0224 el ОЗ ən yə 5. Дәб ан 
“əəə və ələ dlə yə sa daaa sə dz али 

əə ə sə dək " 54 Је oa əə 6 иј вәдә Елә 

блә бӱ səl әбајјә вәд, .. кә əbəs ər 
Дә gə 45,5 SAX — ә блә дӱ јд səs alə 

0. çəvl 22 Soz “ə әз ala sil dizə ol 

UL ə Sə yə ə Sal Слә AA AP ӧзу до а 



си S s се 

s dəl әв ах әлә ASL iv əzələ дада ai əliəl, 

“ə с од онә Јзәзд) lək gə ələ r дәдә 

ә Һә "ЫЫЫ дӧ” си) хә бәз Х dek, 13, əsə 

5, 545, ахы, (әбәр бә. 07 — 

2 =. 4, ә Охәја— иј ад S) AİL “ə “655 44. 

зә ә оз ҹин ә “er зә әидуу Һәлә ә? 

. ӧд ә ə 05 ə Sə ələləsəlyəə Сиу əə 

ə... “ağıla ә ə yə əbə oli ə У 

Дәдә вдә ӧз уфа али ә, сҝфӘсыб аәјасд 

әд әмәјә бәз ə S ə ələyə аз сун sə 5 
ə... =” $A — 

2005 dəl işu ə. озан вздб әд (ə ül dələ 

“yə dəə əsi дә əə A Ал сә - әз22 

ДӘ esasi 2 ҝә аф yaldək ələ al ldə, 

Səs афәти ә Бә lal AS Дло əə bələ a ə 

АД əli a əs kə 005 əd Və bud ES əə 594. eladi əsi 

bəsə Şə şə, səy $” dp.5 ala ay desə ə) 
ОЈ əə o,” Сәбт ӘЛ Q Özəl әнә (sə sə3iə səsi) 

од gələsi ӧлә a əə ә дәлә oil səlŞ əə 

əzəl, бә 2, МА oğ a asa) 90 ә мә, әјә gəlsə, Sa 

РС əksə a əməl əs ə) gölə 

gözəl 225) ӧз alə ez “ə yak əə 6040 3222, Е 

ərən ә Ылә әдәб лә ədil ələk sil bək 
вәф дә əli Саб ge sə ou 0841 ələl gələ əzəl Oz 



ДЕЛ ДЕ. əxi 

call gəlin ах 31 dy 3 ə adə gə SƏLA ə лә ilə 

4.55 6192 ə — Zəməbə 5 39 52, m ə iyl Ди 

Од dəl gə изә dələ ərə ид— tə (də АД ол 

ә UB Сәфа аз влә Јӱз 64 .—— Ali 

ger, од әд дәдә zə s Оз әди- ösələəl о 

“a 24 әл ЛЛ = ә əY ӧз) = тјин хәз) ölək 

әз Елә Бәм ә cə əl о öl əəə (səli ən 

“əə 92 алә əə? 39” алә Ӧд азан ә 2456 ol 

özdə gə ƏLƏL is sə оду ӧзу ən , RES 
əə Ы kaslar 2 ə daşi иј hab 

.....2.232A5.. o$ göe онә 4. 
xə. zə $ ən ələl olalı ə Ан ЛА “ə 

Səki Әәә о əsə -- Кас сазда ye, Gö gö 

üə 05 ulus, ".... ӧз Sax ys “əski —x.. 
изә вә әз хә ә sə A ДЫВ Әз ИЗ ини 

ӧдә вәдә ә ади Әәзәс әс əə dələ Ü Асала 

“ун əl dl ə Saa ЛА zə 4 qs həəə 

ALE блә әр ен хә əəə ә sla əsə 

дә ələl dəs ә, Aye çə? 029 јә “lalə b әм) əlik, daş 

gəli zəri cz ӧз ә ат sə sələ əkə əzəl oz 

əl ӧз əə дә əkə (524 

ә iləl 

ӧмә мә вә Сас̧а әзән сә әз ə Səsə 42, 12Ӧ8 2) 



222 m əİS Suz 

cə ә “ə ӱд: 6 əş əl əə “ötə ду дә o əzəl 208-920 

әв ад сн xə, zi) ә Оз ЈА АС Әк cal əəə 

2 əsə оз 233 BU ələ 245, 1 əyə ə əə, 

зд, гәдајв , зә İS, sə əla ед) çə? әв фиәбәә ələ 

ДӘБ ааа дә şa ҝә әнам зд ә hədis әд иә 
Göz A asa dA ələ ас s 5 pə? çi, sə olV- də 

Əə әәә вәБ дик pə вәһ o omə Ş as, Şəll səs 

—/ 8889 сә S a, ıı ə ə 

вә əyə $ əs səl gələ әд — s də SAĞÇI 3 

һәдә блә 22258 öyə дән Sas alsa, 

гә oy əsən sə әј дә əd çə” s 5 Özər Елә əə Bə ə 

Ae вәд 4. уз зәсиз İT vəzə, гәсб sə əə, сәз 
əbi һәја ə əli -—.... AAA İsə oz çəm ə ə ə ДА dəzəəl 

Ӧд ҝӧјә 4 ov “ə әз әд sələ Sözə ali ə 0 

ба ә əzəl ələl Şəlaləsi ән əə S әз sədi lələ 

ki дә əb üə, ə all. lalə əsi ә әд ik asa lz 

бә бәд “val, yal amr əl iyə? yəl dəbə), əş ə Ы GəL, 

оз səllim əzə Јад 1: әд дәк ән ә az sə 

ӧз yəs ҝӧ ӧд дАондод вә Садә Yə. 

r ӧлмә сдә 2 бәз ә obə deyl од Јаз r 

хә рә дмә) Лә зә У ail зәл ə AŞA sə dəl 

r ən... 

Feçto5-arızq S oa də om pə azə işə ələ 63јә a, quşa 

2ldəzə Sizsə АД gəzə gə Əşəs ЈА,А (2302 624ә .— 



СӘС r. £7T 

ALA aaz sə 25 oə- ə S səhi ail Әәә ə əəə əə üşau əy 

əəə qəbu 4 dul Şu a... Јән İs, вә Олу 

ва ҺӘ ә ә ад Мә ә S S ә. 

вәдә ӦЗ Әдәб 9:5 3 мә 68 вә s SEA əd, 

soğan əyə дәб 2 4 вәз) Хара ə OC (ə? hə 
дәф sə “32 s sa x AL sə 

иЈ" ӧмә бәлә ә dədən. дәдә әда онда 

о səsli ay cal 809 (Es özb Əzələ əy лә ала 

R ə... 

Сӧз ох de ə əəə ӧзәјә ә Ст ә 4422 

СЕР" дадә тә ЕҸУ 5211 ə “əə udsa də) 

Sö, ds də ——. ӧн UL ALA ay 4 3 bə ЫӧД 

әт әј solo из ӧз Он (әлә, ҝә зд, Y 

ə 41 ә тә јҝ̆ səb) да all oil zz əsl 

ey əyə ӘЛА gəlsə, 23 44 

ә üFəloəl 

Ӧјеә A əəə əə S zə say ds VS zəl zu 

ә sə Gİ, sal Gİ zoə 2 ә gəlillər isək 

аз дх әз ol sal blə ӧлкә selə əəə sul ul sədlə dəəə 

Əəə Şər уд фә abbə ən səli dən ајә gəl əzə 

lələ am əə әјә asi $ әдә 13 Ӧд Вә әзл 1 dəə ə sə, 3 

ЗА әӘЛДӘ Ӧд Ӧз бәлә əyi QALA (Rə £ Дӱн 

ӧдә ә az al dlə əəə 03 sə Sə ӦӦӘ 22, sə, 



ə Mə 124, 

ә So salı dəb yə A S əsə 1 dələ, bos $ azdi 

ə S əsə тәздән адәм səl, ssl, ӧдә Әәә 

вәдә буда Ы Әз әдәдә дә əl A ə əə ədl cəsi 

әбу üşili oğ, çiy әхаду Лода мә бә rusi, 
sb, ə, as A əə əəə arə lə ә adl od 

Ələ əəə R asa Ада әәә əəə, ə əə sozlə 

“sls дә адда Ә geyə əşi дәдә дад Уд cəl ssbə € isək 

səl АДА asaq) ә бә dy sələ” sal әәә Дәј)4/ çək о 
ӧдә öl əllə А ӧдә əsə ə Au ə дә Әәә дәлә zəl 

РУЛ “ə S əə əə əm oxla uş ə65 elle 

s 2244 09952 Әәә дә дәјә 5. sk də əy yə zə Јур 

РС РУ 
вә sal ДА Авад әзӱ Аба əs öyə лә 

ЗД зә од ам дә əl аб də јә СА Әмән 

Әдәми әж Sü “üə səsə ə GƏLİ дәг 05 əş vələsi 

идә yələr əsla S də, oma alə сәји gələ əə” Gösl 
ool dələ dəl S dəbə ДӘН əd ə ә ə cal дә 

ә sul әз əə ДА ə a əsi səslə a cəl 131 АМ 

aldad ДӘ) gəlir sələ ДА əs ALA дә gəm dəs 
ə) ӧдӱн ААД üə ад ələ əəə əə ДА әда ә 

ифа ALA saf ад лә Vəə бз ду gəği Дул 
БИЛКР S üzə ən һәд дӱзә зә əxi Ан 
Ayə ə q ә dz ey ӘЛ Asl əz иә сун 03 азад 4 

әлдә тХ вәд ДӘ bəs, ДӘ ӱнә 69, (Rə Тә дәдә 
Giz 



иб. ҹн 

Ӧд QARLA зәл. dz арда Sok дә 
ӧд Әзә аз Задә динә ok ди Ҹә əə оба СА ДА 

SA AİL AK, јнә gəbə əəə əkə ə amala Siz Kİ 
oub du ааа оз тамада двм A əs” 

әл Је оәд a əz səli sz, әл дан ә o os sli, 
ӧд БА әд see ə TT səli 

“ək ürə ə zəl 

dəə ЈӰбзә дӱ əəə gəl okkə desə əbi os) zə 

Qab 3 дк ДӘ Т asa, = 0, ӧҝ̆ад) olu əl dəni: 

use) 99 изә дәв Gsl, usul ЈА о, səl дәдә 

əəə ә ДЕ сизә dələ әд ОР 892 döz деј" 

вә əs. olkə ва AL Әв səl аб дә әјә 0860 
зә ZAL ə £ sadə səylə alə ob, So јаҝ̆да 
BE Е.ә. (səl ӧлә о se AG Qəsr 29 440 дӱ әд ələ 

әл A SLS дә дадә Ја ан sa до вәдә ән 

хә әј вә am elə АД ак ələ Сәфә 

ВР 
иә ау yasa ка iə Sə, gə сдә | = бә 

23 o. zü “s dl es. Şur Sl A əlus Məl 

dəl 4 £ ə əə ə ə ə aa A Дәдә ӧлә 
söyl a бә ада gəl b nə,əə $ de дә ЛА 2066, 

GÖ əl ə ədl Ајка a, ŞOU ələ si dl əyə 

Ә2да9 əs ә49, Мә gl ах əə әзәлә el е* ӧмә sz 



£7Y lə AS АДР: 

ад osbə ҝә 022 o дәдә иј ӧлә dəə иә ӧз 6 вәһ 

Gə a, За ола Ад səsə dl əs ә дәјә 

səbə təbə вӧбӱә əl oxl 0 ALSA 3 al ЈАЛЫ 

Аз səb abş, bass oz də әд Сәба, ат 

isək siy ə A uu Дән səsdi əə ә лә ak, 

- ат даа онә әәә | Ərə də dəhnə 

ESA 139 ДА, АК ЫЈ Lodi с Əzebi 4 4 ӧмә 

фи АЛА ә də. Сд зә Uu Аблә Дӱз 3 300 

әв —— o əmi зә ах ə) S oyəli Ода, ад” 

Јал ад Səbə аб təbə ərək də од 865 од 

ӧдә зә зи Дәб ди зә ӦӦвв , asan уз ДӦвӘ 

әЗә ә ӧдә Дәм aşar işla əsil әд m... 

ӧд дӧ 6 SÖ ə ərə Ад es səl АЗ, Gələ, əəə 

sə bə ol ə ДӘ зә dəə вәз di DA әлә 4 

omübə Göl səl, rə ӧз бј бзи gə вә ə alə əllə ə 

ölək ol вәд ә ӧд вн səl r... nz вә 

әзаб ” ҝл busə ozəl, ЕВ. ә. вӱ) ӧз ОЗ 

Әәә ааа лв səl ә әдәд зә 
Aa əl, asaq ад zə əl ğəz: SR аз şəy Бә 02 

ЕР asi yol gəl s ад r 

= s о 

ӧмә дә ge S вәд дәјмә ӧз ə) мә 435 4522) 

ә дә ЗА Тлим el sə əə Әм kə, eki gələk “Lə 

Сег 



ҝ si ətə ələyə KU 

Ya ə . də 22 әдәд. ә, манда 

им әда, ӧлә x 4.55 əlil, osvə ə ТУ вәд 5-5 əza 

ӧзӱ. вәд һд ә дәк al, olu ҝәдә тә о/-ән ğədi, 

әнә ә yə əllə лр ТЛ, isdi 

diz әз дхи дә aş alu oğ 523 һәб әз бәлә əəə n 

77 Al, вәд 2. "abı 

oğ ə Ötən SU $ səy. sə 3. i əslli Şiyə yə əlas 
бәд Ад cəl NİZ ƏYƏR səs ÜL 9 дә Х) Аза pəs lki ə bəsə 

e.ə qz UL дәв sə әдәд зи səl ə 

al ə QU, əəə rəyə səyi sələ: səsə ə TT. asa AL 

di Sə əəə yə ale ym Дил ӦЗ ДӘ dəy həs sə дә 

ЈА elə yə asələ əə A) аф Бан sə oğli is dib ә 
ӧмәјә sədi ge Səsə хт səs üzə də ə a = озу 

ӦЗәж əs ələ, əə) - ee ölsə Әл оз а У ərə 

dəbdə səl ələ әм 3 (9 öyrə AS сан сдә вәд ӦЗ 
Alı ә ölə asələ 2 a dəəə Ад Бәд 4995 cadi 

AU əsə ölə ӧлә јӱз YT вәӱз SAA al 

030 бл ə əs AL lu Сәј ə 23) yas sail ə, daş 

sələ ӧдә әз уб, AA 0 дә S 6 sa S əəə, 
ал алә дә Ы. Сад ә sədi dəsəsy sl vəz Al 

(289 vəz sələ 25, ə ә sil GA ди о, 25, 

S дә әз ә оз Alə дәлә əsə isi ӧлә ATA 

әзәлә vəla 404 63) 2 дә əkə yalılodlso$ ə 

Əəə əkən səb səsi ə дәдд dali dı ә ЈА, əks s 



Xü lə дб səslə, 

oseŞ all əsli, ə azal is ile A SS A S ə Şİ 

сә iL sk, sədi GÖS. sə ol s get dlə au 

S ын LƏ ән 0 ӧдә 4235 Qəl, L oəəli məə oziz və 

əx işl dile. 25, gə əl ә. 25 ә üə ан ə 

= əəə ə əl m. es is ələ Sa. urn səlis “İ)lə 

əl 36 иә) ас. Ја yə, Aziz ән А2 ај ür “. 

053 су si AL səl GƏ sə AA LƏL Alla 

25 “sə 25.0 r 

ə. ə ə о оз әз аб адан sz, 

İrə 5 3 AS Alə, аб Зал. ürə 1 Би 5. 5 

ЕВ ӧдә əəə oda cə bə (98 3438 0855 зә 
dəə Дӧн а, Езәвод = дӧ ә Әб ДА göy вәд Tə 

әз vəyə әз 38 dəm зә = Də) 29 Qİ yə сә зә 435 

5 са Ј8282, 2 ри әл, Ы АДИЛ Су S” əyilə gaz = 

РС КР ЛЛ) 

ОЗ дн də би сәбә ун galəlsək dA ә esə 
ə əə əəə sə sy gəslə oLa sad Лв Tü asələ, буз 

АР Је 

S сәф од * 0. ə... 

вә oan a ə əəə asələ 15 də26 ə ә бәси Да 

алә әс, ” ağ . -. ə cəldiir (5205 .— 

зд ӧз .. әд ан .—.— | — 

0.20... r 132 368 ı 



Yə ASİ əəə ÇU 

вәд вәд əllə ayla: gəl $ yə ələk Gəl AZI si s 

nn. o səh əəə asa) ə) Silə sələ gəl ӘЛә әәә о- 

Јал алов ə ə ак Gül Әм gələsə sul sla pəs см 5 

оз əəə on 44 ələ Ri Ələ әв 61, ә 2 42 А ıq Об 

sə кб səyə) вә ә Ӧд Јӱз о вәд), çəl Ом 

öyə әм од bəzə ӘЈӘВЛәӘә һд 1 ҝәзә блә ӧз Јдзул 

Səs, 4) Ја, да “öz cəyl ӘА- һан дә бин ҝӧ ЗА дә 

ве duz ,y АД. dük, Лә ә Јәвә Јән Ön ödə ləl 

əvəl İR ŞA 6924 Әлә Ya:sls даа оду" 

әәә Аду azal əl ələ ? “5 ” suz дә с 

(бәј AZ a alə SS dd olU sul əə53 əet ан 

Дәдә əzəl səl) sax, dələ Ы Дәрә azə şu 6 asa ə 

çəki zər əsə) gU s alla ӧлә Saza Əəə. 

R ә sət Qə. səli ə ə. 

4224, səs alan икән әдән Q592 2 İT. asəli əl a a” 

“əəə ə yesə var laz из јән әј dəs du sələ s 

DÖ бәлә qal dus, sal asi al əzə yan az 49= әҝ̆ 

бәла он блә Ја Vik дәнә ә 

2220 Sözə задә сәв ә gə $ ə sə ҝә ә ок? 

cə Ы ә, 635 дәк sed 3 9 ə ə S: Длә4 
Sizə alı иб dlə, azal adl сәнә SİS” 

ир дә аз зә ә зә вә вә иб илә $ ə 2 “su so Әми 

әф zəl ЈАЈА sou ər dd он О səs döşə Ay 
gök дә vəyə A 634 ni 20 gal әәә 



си 6 .ҜИ.ә432 

28 2199 ə ə... d35 35 ə диби, 

ә. Ләндаәа dəb 2 22 а Јәбә (һәлә (Sə zi 

zöə GR yasi əzəl işlə sə işə әз 2" 003 зә “аг 

ӦЗ əə o 399 кә, ДА salla məə хәз YE səs ЈА, 
ge çə, Əə oəqll вәдә 26 Азо аһ авиа дә “986, (səl yası 

le tələ yə s Son o 5, ӧс Дәб ЗД 82 x“ əsi 

әәә әл әда 02) S A, əə 

2 Sözə ilən yədəy A əs “a 

se әз Buz Сәздә m. x əm 33los ə A ə), sil “ət 5 

әәә çək hes sələmə əəə diz S 45 bəbə id лы 

адда Ӧз gə sü ә мәззәә =, Һәә 595 ə ав ОВ əə бзи 

(5454, ya: Ş.ai, 225 Оз Кбәфәјдә ə sa Ask 

ӧз o әәә dz əd sən sələ gəzə dişə Gə səl 

C”r ӧз S üsəyyə oya су әј sil дадә Tİ вәә 

eve iz, alışma дә GA Ст 64, | (5 əə Əə әәә (Sə zə 

әәә di əl ə. бәк из... зјовд 

Ӧз вд ео ду ЈА ду: әзә ӦЗ Әз дуа dm 

вәд 98 bəl y əl xə, əzələ sələ Ole əə əbə, 

l rə “Re 2 i 

22. Аза a 5- бәдә ҝенә (2,53  2Ӧз-Ә1) 

Әһ ҺӘ Јаз Т Аз sə Ын зд Әләк уз şahə 24 

һә yəsi İsə oll eylə, Дәдә зә əzə ə УД әјә ӧдә 

gəsiə нә ФА Лә ДӘ әәә ə сдә səslə ə əəə ə. 



“ ra. iy, 

dəyə vo Fen MÜA əl is, bl: də əm, 

əə. . ӧз əllə Ӧд əy sax, Мә yas si$ eylə duz 

səl задә на мәс Ӧд duz Sus) дан нә 

257 

S Av -— јә дә ӧз yaş dul səyə (2 Alı sz 1 

Gəl дә с Ели 7 До АЗ dəl az 242,- 1бдД Һә 

дә сә Дон ә2 Səs ər “səl оба əkə фә m =5 

ə. 5 selə Sözə идә. dəə Gəl A əst 

26 54) 204) s дә 2 дә lək ə olay Sözə =әз24 

ә2 cədən esl s Адон $ təsi ә. “Və әз ə əv 

(SƏS бә əyil лә ә SR ов S 25 səli zz dəl 

Əəə од Ə əyə сә adlan yl dos sos aş” gəc əb 

КР КИ 

кәм asələ sə ai 2 alə ми əə əlik sal il ə 

5: işi мә әу ә ад Sə səs ə Ul 

rc АБ əkəlydə/ АД: 59 əl əə Бә аһ әнә нә 

идә Ҹаз Л әв дәк бал дә бах. 

хи әзл о dəə “ə (SA əs əl sz SS US 52£ Gə mənə 

ə isə 24 ya, A ə Rİ ə ди əə до sə əl дәб Ја 65 0441 

әзл ада ә Елә ды Јад ә ӧл А ən 
Зәрб Һә идә әнә мо1ЈӘ Об dl, döşə 244 

дәб dələ Елә adaş dəşs , eLə ӧз вә $$ us 

səsə” ӧһәх əə Аг elə ə Оз Каи sə 



£YT x As r uz 

ӧлә са ЈА д фала еј “busə O? o Asl həə 

ДӘ нәдәди omə вдә 3 ədə ə dəyə лә лә Q az, 

EA əla vəya зы alu нә vay Az adl sillə 
Фе əllə səl Дәвә дә səl ДА Әт asa Дан 

sələ вәд дә 5 02 ola ə səri 2202-9 olla dəb 

ə fəma zr 0349 хә əş) (səl ды ада TE вәмд 

ӧдә лдә кә ala səməd 
ə o əl Ынал зад asa A ua 
әәә Кај зи ə aaa 
Гах јај 5 дә: Gö Әдл la ay Н 

әәә ə. Ын во əə ə əl 

од gəl 5 Алә аб әз səl (əə TY. A bək адамә = 
səyə зәдә ul Gi gə ƏMİ дә 4ə əy TA АД alə assi 

ӧмә YET əə əsil alə yeli Səsə әзӱ алә зә әз 

ə) $” əsə 6 в2* Us 9, 55 зебу 

(səl ә“ ЕА 24 СА бӧлә öələə ТА син cəşlasəəl 

АабаД фә азма АД аб әәӱаәдә зә СА уда ии 

Әәә iş 32 бәлә . “əə, cəl ə Јин GİL 
səbə бәдә Ада sə TT asa dA asi ад ә Дәдә ә ӧд 

ҝәми ә a ə ən nə e ӧзӱ 

Сн ба mədə ali əsə әд gəzə он С̧әәәјә јә 

üə дәм бумә alda əəə Yk yə әд Мәсдә 45- 

адеЛә əə Yo sə A Də? 0840 ә ə 053 42) 4 döyə 

ə... gə 22 2356, əyal dəbə” 



M əİS əəə Eyr 

ӘЛЛәә) əlilə 35 694, әд “ŞI дӧ ə, əəə özəl iplə 

2 oziko ә = ЫЫ 2 çı A 638, дәдә ә (sər Ələ ə le 

вәд ән la он ән ӦЈә зәдә əə) dĞləə 9, —. 

ötələY вәд Лу ни ozəl он бәс ә 6јб sə sələn 

Gö вә üz yə Әәә özəl ə 5, gel sələr = то 

дә әз дә a kə ol əə гәзәл вәд 35 вдә дәнә 
Һәә ә ә ӧз, ak A sə kər дәб ә вәд 

ә həə gəl = to, a ЕДӘ ӰЛ 2 ә —.. 

62 әәә ә ə мада əyə ан вдә ələ ” 

ə. дәҝ ад ap ələl ијәс̧а00 гәдә 

Əzəli səs од ə $ nənə rəli ... дәдә o dəyə ји— ız 

= ох ә erz 77.0 re о dələ 

A ДА ды зи ələ ə sn A Adə əəə FUN 

"ey ədə ə İÇ 6497 203, 1 əəə özəl əki əl yasa) des 

ӧл әәбХхәҝо оз Ҹә əə. ан Әз О 
iss) Зәбәјәи вәја Fə sələ 1 4, АД St bu 

Ы̇л Ајы Malikə esə səm olla Sə zə 

pə да ул ЛА зид isə s dəəə dəmə бла, dul 

гәдә deyl yy səl QA əə дә бә һәб sazi (esl, 

4222 38959 $ Gəz дә əə da ə Ылә s. 

ӧдә. lalə, Атахан дән ә әл Gülayə) ak 

ЈА da dA dəy ды аһ ә әд Һәл 

olu “ə ук əyyən, gəl əs oil Дәдә əzəyə Уд ӧдә 
Oziz aa qəsidə, 506 GAL хәзәл ZA ту döy yal ayı 



eYo иб sə 24,8 

кы иди .. БА ВӘ sü üsdə , eda ak ди 

сә ə Rf” ələ şol 524 zə Род оздә 5 uza (sə all 

дә iri әәә əyal Gələ İQ вә o әд deb Әәә бәдә 

dəyə .— “əə 61) . S ə, 22 — su, ə әд 

ə - ду Və A дә, Ја uF әс аз ləb rəisə 

суда ә “əzə AzmeziM ӦддәӘәӘ GELzə dəə SV Мәдә 39 “ə AS ə 

“əə əmi əəə sələ əb ДӘ әјә əsə ə əyə is” 

КР РС ТРТ alayı 

gə sə A yala бәлә gel бз 253 əə) Gə “ölə 

ələl од зә $ 24 x Az sək sə səl xə esə 

21 ДА әда s İaşə ә ə ə hz A Salsa 

вә әд ә ә dəəə 59) аб а-ја süls АИР 

дем См əə ələ ә 084 елә os Елә дә =. оА 

ә һәл 

һәддә dəl Ӧ22 Әв әт sə әба gu dəlu oba ə 3084, 

səlis ə СА әә с) “öl mv сы Ад ијдә 2 б-бӧӧмдә əd 

də əə ər Lə ob. "r $ üzə, də бәјә 

бәдә sə) əə сјы, r. ə həz e59ə) 053 здзәәдә 

Дад asi, LAŞ ə sal əs dəl lz Саја дәрә 

Әз 053 əəə pi əə A x.” ә İsə gəl Јәдә вә 



КР. Əs 

зәнән əə sə лду əə oğ. Вон Tü 3) ә dələ 9 

2.—.-..-....un. 
əsə əəə om sə sələ gə S 3 Sis ədə əy 

әд sal əə ———. 295935 вә ədl әјә 

ödəm ӧдә ӧз ƏSLA вәһ ə əş Аз sələ вт 

(səylə, СБ əə Gə “üzə FO зә 44 “uş 

pos Сд дә .. "əl lə ə блә 4 АДР zə Göl 6: бәд 

o səyəl soul әда бә yik üs bən уз әдәдә, ә də 

"ər КР rn ə. 

әд S ek əə oŞ Әб ДӘ 34 asa ei a də: xil 

ӧд, (səl ик ə 026 бәдә “ə AU 390 5 ә əl 

(Lə əə lə dəələ Ş бә әјә əzə lə би) 64 ҝә) 

әд вә ән yə sələ ДӘ ә од lə Аба ələ 

sək $ Səsə, ә әлә әјә gəz 24 ssa, Ј55- 
652 ра ə Саз ә јә ӧдә Ölsə ки аз ә" Әәә 

ötə ASA) 4, Һафәхә GəL БА нон әәә әмә 

dosd ни ӧмә) =, дә EV əəə 032 so- $ pəS od ӧз. 

0. әјә зб лә ЗМ әзди ан онә zali 

s . дә (4ә бәз “zər. ölə 229 55 oğ, EH. 

bəsə ? 2.5 s yi лә sələn əə £Y ələ si sə 

ə S ALA sə ssl o вә əbə бӧлә lə бун илә 
адда нә dəəə səl dər ələ вәә ala dəə вәбә ələ 

о üə дӧ şi un səla slra (525. АД әдәдә 

ön üə? ӱн əə səl üə бә оз ... әд Од мә 



“YY 4.Д5 üə əə 

КР ə. 

дәдә 295 јән lz “ЈИ gən ə səl вәд Ыса д2)- 

дадә ән 5515. ЫВ. әз ə 2-2 5 әл ölə, До АЈ 

ҹӱ ӧјән olo, һд çək ав Әс Sol 3 səs 
$ əəə дә дәдә алә ələ To вдә iy дӱ ələ а фә “03025 

bəzə ад etsədə yə dəsi GAL bəs £ дӱ salsa, 
məslə Uu Lope dei LƏ Azal 
ül sə). әд 4 əə Аздә = səylə aslı ə 604 şələ Tü 

ӧзӱ sələ əy səd geli (53 ə S ələk бл, 

dz dlə 22 әјоз вәд çək gə ӦӦ 2418 zə иј, 

алә дә Бә əəə алудә әлә зад кәз. 

јәофәдәкә,6 вәд $ ӦәзәтА səy sə yən al üs, 62 

sələ 3 gəl las gəsələ dəy səl yə dəl S s əllə, 
ӧдә sələ o: lann 605. ӧлә, 4 дӧ изә зәдә 9 әв ӧӧзә 

€... ә nəə AXlsls sö Лин дә 

ӧзӱ əsə 

“əv 20255 gə) 

од Ән дә gələ ob deyl əb oyat diya asələ Qaz ӧ 

ə əsəs bə əT səl ML = əbə okbə dA әда ЛА вәздә 

Ы̇он, er əə Gülə ələ 6241 Од” ки Еумә —229 

Од ән os, ә ән әсәб ob$3 b əsə Әлә 

ə. əə 544, зб ol бах Ölə ҝә (1388 22 



A 5 2422 ХЫ 

ə a әзә öl S 59 ӧл дӱ ola oa lo 

esə Aş al vas) ə әзин yə cəld ӧдә ola sə ДА ə 

əyən Оз ә əsən adlan gəlsə, 3 sal əl gə məzə 

old A, (Sə yal ia lo əl əələ 3 ән ələ Al дә тәзә kəl 

идән əl sələ “zə әдәб ol əzə səl јә ҝәзә, (әз 

әз əə 29 lələsi һә ә Ад дән xə, Дәдә 

ӦЗ azə, Хој əəə ə 1L вәф =" 4 6 ӧјләә лыр "2 

dl oğ ә Si a əs әјә us” Ai әм ләҝ ə 

бә маз əə 142 səl ədl ala ii səl дыр 
Q yar вәдбә a A дә ӧд әв Әәә UL Əl Ms əyə 

вә ASL әз sala ada sal səli бә sal ə səsilə 

Ӧз 95 ələ 68 gök os gəl әз sə 34 yal аз Әләк 

вә so ai ӦЈДӘ, да әјә вәд ss о: 

Ы səl әв ол Әв ҺӘ ДӘ, sik ни Јӱз 

səl əs əm 813 ди Ба sə, дән бәјә əə АЗ GəL 

МР ələ pəs də s.ə 2". Səsə ələ 135, 5. 

ә s (Sö) дә dək Oz” ALi ər əə ә Gə ә2 ee о= 08 

ӧзәјә АД ә əzələsi dcdi ә əəə л 

oəlsəl он С̧ә ад, şələ 0 әәә Һә "Sə Səs 

ӦЗӱк os, ə sələ əb јә еди db, QAS 

yə alə, вәд yə sələ QR us дӱзә. “ xəyəs alşyas 

tözə Səkdələn бәһ дә dər вә şək ola əl üzlə zə, 

Qəl он од ә ә dı odde SA ә səsi cəllə, 
Gözələ İsə əv ide m Qobu Le вәд дәбдә sədlə 



СА r. LAS xəs 

АД S say әәә Од 224. ә бәдә gs səl sal Од 
вәә Јар Ал әдәд лә ә әз ии 

00 сә до әд ә ДА вәл дан 
ә ДӘ аз әјали ад ОЛ З ә 694 o lo 

әда ЈА. səyə ДӘ Су Дол. ә azə Ləli әда, 

АЗ алар ə ДА şa Alasə gə qus dus, ДӘМ 
әд İz ә она dy бә əya ALI, ә ül, TT 
aba sələ Да ук ә Әлдә 

әј дәл 65 ил ад фа ад дә, A 

Əldə ə əə in əd əə asşələ TE asəS” yas səl Şəki, AA al 

ам дә јн ə” A (Rə ƏŞ əl es, да ДА әр oz çə 

Ka ә Да Лә ме 

əl 134 

ә Ар Сәә öv иб ƏS əəən 3669 Şə, әдәд) 

әз Тә ела cl s дду Ax” -—. 4 рәгаб дә 

әр 4 1604 а да Ку ə —.. al kalı 

Vir yas əb әәә оз ӧз әәә әз әд. 

. Ы әбу ola s си SAA gə ә Аб Саз əst m дәдә 

3 нә ат Mə әјә Сд дә=4 ИЛ бәз 

Səsə səylə сбб ә Ы јә, 03 am özəl əsli әд ə 654) ду 

дәј Сәд Елә abla әдәдә Акты: 

“ə s дә сак хә 15ды 22 бӱ од əbə) pər omə 

(si gəl əələ Сази azal дә 36 АЛ Аҝ з әд ә 



ASİ OR əə £YA 

05, хун ə дә a ə) бә Əmmə на S әдә əə gələli, 

ӧдә-9 һәҹ̧ səl ӧдә Сәнә ә фи coxlu 155 сә 

әда Је сӧзә ə oz бәдә gələ бә ah R əəə asa) 

ДЕ ea ән ан) sədə A US ss Qə ə s вә 

2 ҹә 5 вәд 2 Ӧазә вә А әдән За Ӧзәл səli 

b ələ әда дәдә, КАР ИР-ӘЛА 

ә аб $, оз ад gü вәә oğlu бәдә 
Ələ asa əs əsl Әдән ојо, sala si, “ie s) A вәд 

Ək əl bə yət Дә З sələ ә ДА Sal səyə çəl јӱк од 

вәд ә ә зә oll әәә дә ә 6 вәд уб ад дӱз çə? 

Qeys səd kələ a sək əzə iL əsəblə, 

ok səs Qulu SA səsə ay sələ ald AM on Azə ox 

ЈА ар səylə ӧзу sayə əəə da” A əyə МА səy lusiləə 

0 ə ə әд o 

Әг ssa АД нәнә ilə буд Еләсәзиә 

иҹә. Üla, уз — ə “aya $ сәдд Döşək (бәдә 

ӧзәһ A səy ürə el, rə. 

QRA ozu çə Gəzi giz əəə QAR səyə oa АК əəə 

ӧз Елә “$ çək ӱздә дәдә ә дәб бӧлә 

$ дә һә. 5, Лола Ејб a, бә Од Әз Зән 

= gə nə адәкмозбӱ 2 ҝәдә dəə сн дм Зән бә 
S sp) ӧзбә нә 42, enə S AŞA dr 

әз İsi € üs qlz un бә ao $ ou да 85) əzə 
“ə 44 Сад әјә az, 422 ALL, (səb, 5 гәз 9 әдә VHA 



Aİ Ад ә әУому 

DAN eyl — Yə Əə бәд yə 084 —- zə и 

ə 54 zil о мк dk m ok 5 ә “udsa Бән 

(sə) АЈ Oka döl nəə) os Əələəə ә дә са әХәфә To 

им дәб şələ вәд əzəl oz liz sə gələ geysə Әәә 

ВЕ Səs pər 6965 3) 2 ə әдзәл 
(од дәмрдијә ә ӱыб, Әәә TY SU azil b a, 

Sə од Н ob С240 Gəl ен Мәс гәд 4) Sö sb, esə Јада, 

“şəli gö аб) 39 “əəə əlkə дә Сдә AL уб ә ТА sus 

Лә ӘӦЗӘ әм дӘ pə əsəd бәк di gaz ан pl дә sə Tı 

Ы. Ы gb ОР "033 

ra ə ə ə... 105 əzələ 

sə $ tələ gə ə döyməyə əə əelssl Sözə s, Vəzi “əl 

m a вә оБД ән qz xə yən SU, zəl AA dəə 

GÖ yaa 95) ərə olu, SAU Мә оннәб “əsl 

də Соба R də 2. Оз ələl UL Kə dkləbəi 

“ о2) AŞ ə 5— ələ alla Gə əYT yal, 

вәҹд sib, әз dəl $ səl səl 23 dey gəli ƏY озун 
kə Vk əəə əl səla РАР 0. 

əl izə әзәјә бӱ вәл dy aş: 49 ә (5535 yy ОХ 

öyə dələ ləl həs gərəy әд ОД nə ox Şal səla gəl 
AA əə әд Əə | 448, СА as iş (508 al” ӦЗ, ŞƏN 

ДӘ omə üzə əə дә s ҝә “ək sə ҝӧ s, блә 

Һә ələ 25 Бә idə зә һә 3 ту вәд 



T. İS ələyə 24. 

ЈА о 425 = әдәб ə salı 2 22 ОЗ сә özl Kez 

АМА ӱн za As ool yə yaz 6 gə xəs dz SİY 1, 44) 
Сән. Ə:3A Лә ӧлә ok oli sı, özəl AS ə, əb 2241 

ДЕ ә әдәд ob sag so sal A ӧән Sə di sədi 

vz ə alan ə ааа sə 
-...” sea si 6 Бәд. os sl s 5 $ öl 

... 4 “НА Vəə Sə əbi 5031. 0. də əə 

“ub әса Елә sələ еј 2 әмлә = Ss ə ela, 

gös foye да lli Аҝ̆әзәдә (һу Дәб ayası gə sə 

ӧж ӧд әјә $ 5 Su едәндә ов aş əyə). 
сәј də, sbb, ə, özəl “ Ку зи gəl 14 o el s .. şə 

ozəl al S дән SS, би ai dış İYİ, oll ЗА вәз 

ə нәнә s... 

sə yə ОЛ elə sə əv S sy yada sa A Sə geli səl 

Әдл ӧнә ә сн дәбә sələ сә, Və: qdl əş sə С̧он ад он) 
әд əbə əTl Əəə dəə дә с ә Saa ә) ӧл әли 

дәб ИЛ 1 azadə әјә мә) Səsə, sələ де од sə 

də ol oz ool- Suz sən, al uşu s дә әдәӘ с əsə ə İY 

јд Ləl 024 А.әдә “ 59 дә Елә əə уб бә ә10 ӧдӱн 

ələl 50-ə Әв sə ələ əəə azi а- 

22 та SER səl əə ну Тә 054 бә dəl дәм ама 

7 0 ә ӧгә2 30 һ er a alu “әд 

. - nn b ӧз. Vu də) 27-ə —” 209 də ə 



АН КР АЈ 

ə әд ә 24-дә m ər ? vəsə əs ələ dəə 

Ән dəə gə Бәдә əs a ДА вәд dud ӧјән ӧмә әј 
S, ob səl us, ә səəyəli dək ӧзәјә SAL Sə 

də ссзә бәдә səy yaxa seyi omə əl, Siz 35 mə ӧз 

sələ, (5 дәд8 3 113 ӧз. Ер 

әәә әлә аз ајәни вәб ал аб аз 

ЕДӘ дә səyə kəl Ozə yak сӧз зәдјаз, фә әјә ələk 

Об зә aslyəə ə одоз ПТ бәд ӧДок gəh әзәз Дон ək 

Әз ә вә gəm za 91 Məl әһтә 

ох ölə, səy-Ş də д28 3039-4) А Təzə һәд dəs ӧз 

Бу 461 ә вәд адәусудбә дә UR вәд Ајка 

ə AV A ərlə də Mes әд cəyi didə ə yei бәлә вн Дон 
dəə ü Gər 402 0864, 2.55 uş ам ee əlsləə sə Sə lo 

Ом? Сад 

“əsi əs 
üs AA, sd Alə isə дӱзә әд ə б јәһд uza 

дәдә Susa ən əd asi gəl alə əya ва Дад 

ələ Zala, ask səsə dəə dle SUS lə, səldəə “səl 

ЕР әм ан məyə Ох зд АД аб, səl ələk əə 

ку (53) əki 9 Ыудләладә Аилә ак gəbə зјоз" 

ey əş кә ӧзәјә до ər 

SU os əl зә Да ан səsə дәдә АЛ, sə lil “уб 

S. aş Mə ЕР ə АД əsə əə ə бәдә səylə лдә ələ dəl 
Hhz 



ӱд ÇAT 

— YAS Ли yə . -— ли идән дәфә 

ан Әј səbə мәдә Adə dələ азаһ rə 

z ələ Gəl Ələ Xal 5041 366. 6511 Ара, ыәҝ ал, ol 

q ə 3:50x31 əə alə) sələ iə. Olsa asl 

= ә әд ен .. бә ә ә 2 

СӘ 2” о Sir dis ЗА — dı 20 2Y Paxla 

әд ҝӧә фә ЕЈ Ләк Од јем ед мә Saks vəya Јәзд assi 

дә gi ә ob, səs мәдә ələ əyə ləsi Hee rə 

- ozu ә4 

әәә с alu ii (sə as, ə Şiə дә әдәд) 

əəə за Азна s лә səl allı 

озу 52 Sizə әкәзәдә əmə sə elə бӧлә ха адлә. 

ә зә o) 6152 ә öyedə əbə əzan Seo əə) 1 

оабу 26 дә дф Сад Ҹәназә вәдә" гы 

əə azə “sək, Ül əzə бу dələ sd, да Әулә әзән səylə 

sə Ş ələyə ələl aş ZAL ЈР. zəl səv s 

əs әәә $ s, оз. ASİ əə səl şə 45 Взә “əə əəə ə 

ALİ yə gə öz Әб əs də ə yə әрдә ə əbələsə 
әәә бәдә 5) дә" səna 25, yəyə La elo 82 оҝ̆н 

КР ЕР БИР, sə 
вәдә özəl gə әдән las əl ов зу səl cə “ə 

SAL әјә Лам gəzə ali S вәд ASA py oo 



Ло Te İS мӱ 4,2 

dəə 64 ӧдә зә S Дәм әдән gələk ДА Луәмәјбдд 

әзәл ilə 2 şə аб ә лә ад ələl ÇA Дӱзӱ 

ка әәә *Д - hələ S əyə (575 едә 

əbi iş, кәз Mi dı ӧз . ə əəə 036, R – 

дәми Ы Ləl 4 səb, ДВД әд "a ә аран т. 

Јҝ̆ыјы)6 azil 435 524, (şə әәә gbə 95 Sə ə STua 

Lo azə Öd, də YÜ: зан нән 00 

.... Siyən yəyə вида alə сун ipə рда od . 

ә 

ә лу“ 

ӧдә әлнән saol əzə ә ss əyə 2 səl 

33 0308 5 ЫҸ бәлә әј R зә əslən 2Д сәв 

(9499 * all gə3ls- дә əəə (sl dələ 3 аб вәја o ələ 1. 

дӱз 65.4 Yer Ӧд јод әд әјә Ӧз gözləyə 45 ај 

әјәл9 әр . “ AŞ” bək -— Aş ə lazsə o) dənli 

pr ” bü . me ər 2 40, “ əd 

ӧ2ӱз- els UL ələ 333 62) çək cə” gələ “əx düyə 

oll ә 5 a YAS asi зәдә iə ə Ели 54 әзәл (şəli 

ALA gəhalısuə Q s ə 2. alə3 sə üş, (səl 

Qə ул gayeəl alla a day dəbə 6 ə A 



ПП es” 48 EA: 

Gülə əə əzə ə vı saa LAL ələ dəs salı 

ӧд =? Əla әм, "a ә də, gəlib aşa səsi 23 

gələ əy Әһ “ləyə Оззуан üş lı ДӘ sə sal ә 0 əs 

ЫРА охун Vəya dələ asi бӱдә aş lən ölə yd əl 

“AAA , eləsə ив 9, eləsə ə 9 asl oŞ әз азда јә 

S yəkə oz ә AB, yeməli gülə вә ədə БА бәси 

әнә əyə $ з Еле 0229 “əəəkl öp: ül dəl isi 82 

дәб вә 6 zə is alo ə аба gəl -— Еәндә 2 4515. 
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дә Ад ӧз вәд Ал əbə ад oo, 15 
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= zala om ə Sə) “ə ə ə ə ДӘ 4 asla gəl 4155 
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əəə Vs әјәзп вәд, diyi ss ayi, ДӘ ә səl 
әәә Да əzəl SAL əə дә di oL Gk də 
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Мәбәд 0 
әлә “ələmə ə3 ələ Тә sər Göl əmə с Бәк әв ə | НИРИ 

olsa “maa ələl бә yə әда 93 on esi mə әз 
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vəs əsi ИРИ ол 

РС АС dəf ük əs ə İF əkə Sə нә 

әз ӧс Sə 4222 x. ə: uu бә S ə çəx s... 

Едә Eray ŞAX ra is ". Sə 32 “x, OSangezləl: 

—. lə дә вә дӧ) 05 od alə идә зә сә $ QS, zər 
Asu Сд әз ә ә db ә si dədə su Ӧз әәз 

дәв ә ә вав ады səl Val ә yalan ye zay aqil 

См Де dəl ox јә блә мәк sal aşdan əə əv 
әәә аз əhə və, Sİ əsl isəəliye А şəadli əlsəl, əyi asələ 

oəələ səlli ҝә SAA dad səslə он блә -— 
ələ ə bə әд. Sea дә Уд. esil әда ə 

oy: 402 Сада 2-0. sə Гана. 

из aul şələ yaş n na. üə 

s ASİ 5 özi ol əl ələ 6411, çəl 29 јҝ̆) од ӧзәјә 605 

"el eLə дә 5 вә Елә səylə gələni səli sələ 
иб həzə ii Sİ sə әнә zz әр од сун S Aaa səl şərə 

425 әд сәд зә əl, ила ад әз 3983 esdi Glaliəl 

сәј. = ou asiıəl, Ел ол sələ ə aşlos јәдә ә əə İT 

ə ə. нә Дзб 
ozu udi s ды əlkə md Мәдә. 

әд əə дә әлә ал 7 2... 

кә di С̧дә ӧд ад ədə ələ ә. Әб. сәдд Rk 

дә ӧз 4о- =. gəmi s dəb əəə əə Әһ онон di 

562, КР) S ӧәдә ах SƏLƏ о Ürə 

КР АК СИЈАСИ АТА ии 
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Aaz özi vəz izə СӘ әд ә R” ıl әј 

ДӘ евә Оз 03 yal ӧнә gsl 08 

— иб 

сә ел ә" S dəə əs ayə sal әјә әдән дә lakı 

Qəəl zs, olu assi әм ədl du du əs 

о= 484 22 ӧмә әкән isə Də) Ы̇лдә olla кә 

mi zəlsəl aşa gə Әл. ALLA о 484, дӱ 

Әз səl др Олса сиз Оз cal də əə sə, dəs 2 
ezib şə ƏS əə s с ДӘД gə əkək ak eLə asələ əə 

= ST Әл asa, ал лә, Оз o səl фаАСӘ, ә 23 (5-3) 

КР 
1546 41 зд дә sU Әдә ады әд ӧд әд Gələ“ 

S zu ә-2363, Дол Ба s 5 Алә әәә ДӘ 

бәј до Ку Ge al5 сзәдуә әзә iy 54 Alə ələ S Ддә 

АД a adə esə gəl alə Sl лә лә дәзА yə 

zə. oəse- лн ди Лә ARASI sə 23 ale səb $ 12 ОФ 
A səsə a si ə SUAL s 

“ Да əsə са ai, ә üş əə ələş 68 ud әзә 

әд göyə li salsa al ДА вәд yə aş aş әдәд). 

Ы АЗ дә əəə Лә ӧд әз ДӘ хә гәдә ди 

АН S səl, əə ər ДӘД QA әз дә ə ə әјиб 

сәд Şə ә gə аза лә gəl оф ә әд yə дәј веј 

әз ә aa бӱ һә уфа әз оз дә әзәз зә) 



kəs tələəə 0 SA 

= əməyə 

62 әлә əşi gələ səb, əyə zə Sol de əldə əəə 

(səl 9 VT АР Ыи cəsət Ы z 925 АД ӧдә Лә 

ӧзәк Ələ змн Ју 5 ә, ӧз изни ә ә ӧз Bə 

вә АД әәә ə. 6 4 66 ə 

YAXAR əəə бә Дәвә" 

olsa aş sik, us S səl ə se sü Sü esə, 

Sas uk sis әд ә јаза бан әл 

вәд zədə səl ал ад вәә ва A ə әз дә 

—-——i.1.-.50 
gəl ДӘ səl zı osas de səsə 3 С̧он 

ҜӘ сә бә КЕЈДИСЈОР һәб ə ЈА bs: 

0 ən 

ӧзхә ДӘ зә Asyalı ә gəl silsə 2 oxu вәә 
a əsil АДА ozəl AA КИ. əə cə 

оду) КАР əli DL du əə SÖləsə әдәд ə 

səl дал. oəəəalə sələ әд səmt (əkə əsk Об мәә дӱ 

әл Һәлә ә ән 22 a ƏS ӧдә зә dəh Səs ət 

Gələ хун gəlin sələ lə ale A SA Ылә ла 

dəəə) Bələ алә 5 әнәнә 9: Ода yə AS веб 

- әд ə. ӧд ә фәза Gə, sə бр soyi,ə əs 

os 2) 9 РЛС ҹн им 

гә Лә бәдән 6353 әдозТ јвози əl Дәдәли 



oy 4 (46, 46 2458 

Рә AS bölə дәлә Лә ә ДӘ ә (ə oül ələ 9 634 

yaşama 2 сәф ӱл Аз əl од 4273 дә 280, Лјамә əzələ 

Gəlsə ә ади з gə əəə ailə уб дә сӱд di bə sis 

(əsli dələ ə ə ya yz a yaşi Bia 
cə S ssa ox səl Ozl oys şanə sədi əələ əsil səyəlo yət 

дәәзаҝ, әдәд ələ səli абр әдәд зд сдрн 

Ai Şə AR iə sən oa (625 3 asa əl iə әәә suz is 
дәфәдә алә аб мә ә, Güz sə ə Adla 

“ə Фок вәз" səl гәд 1. dün dəəə он 

sədlə yir вә ә əl зә әәә Ss тәзә səlis gə özəl оз 

Sx a gə əə əl әр ə Ӧ0хнә 9 о dl $ Ддә dəyə, 2 

әз әдәд онә мән вәә ii Lə ələ əda ə səlis, 

23ə şə АД göşəzə су 5 Ак вәјј sə дӧ oəələ ol 
дә ӧлә di sələ ək sal dA ə AL 4 ə şi əl 

güləşə ə lo asl 9, səl o Әб əə, 64 ДА as, zy 

ДӘ әда ӧдә, дан aş əb әлә sp ЈА да 22 

ҝн аз ӧз ә вәз ә аб әәә әзм дә КӘзу 

“əəə ан iy, € вә əsə әзә әд ül ə 

“əə göyə əə MY asəl) əz Об əl dələ вәл Дон, 

öz, зад сиз әдәз ДӘ Әм ələ кмә ət әәә ЈА 

РЕА ə r ə... 

o əə) gəlsə = ә ох ӧд ох Аҝ̆ ә gələ əə əə 

ə... oo İS азда ә Од ә rəh 

(səS azə gəl on (ə? pi, səl) “ez üzə şələ vəl amk лә 
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Хам дад səli də də Ole Si las зә, səl 

gə dəə әәә od. oy əə, əs 2 TARI əzə 

зә anal BL isə lə 1023 2 kul, 5. әл әәә 

33-ə 5203 or алә sər İlk də әз ДА ЕР. 

им әәә әд ла AL, - 49, 5 Ӧзәл Ыл ајдӧј3 

“əə öm, Alə ələl zə Vi, Ыл Ә2д=9 О лә ә” 

Әз әфә səl ü Səsə Sİ Sİ ym Qə ӧдә бы әв 9 ələ 

sə ƏRİ) e —- ә С̧мәкәзәдәд ади әзә , səs” səl. 

(5,5 ә .. әд оха — ve əl ӧзәмә S: нәјлә (Sə 

azn əzə şəli sal әјә ә ə əl ən 
дф Yə ЫЫ əki, —. 59, və əzin (5) l-.A AŞz as) 

Əəəb mi dədə сәф һәдә О: ә аул Ҹә “ləkə ә 

ann... әда вәзн Səy, YR си 

Әәә geo) Ода 6 yalan ҜЕЗА хә os, ә мә) Sə ə 

“s sə əla s dərə 691 Qay ə ə) s A "səlA АД әә To 

sa Alay 

" 

ӧдә зТ səli yac isə ə sə əsə ә ә сә Va 453 

2 $ əbəəsə су S səfiəb AA ou) 2 elə 3 оз. әв 

бә ələl ələl әд 3 дә ӦХӘ o ә sı АЛәх (səl 

әз ləkəl фә əəə azə əələ ək A göbəəsə edilə dəbiü 

ӧзәк. Аз он ӧн əy ә Şə ass әд јен 

yaş RUS göyəə әд Јәјфәд дәзкә öt ода дә da 



ос Y tələs il: 

2 — бә) АК əs ӧдә ЗА ду 

ə ” оз ә КЕД cə S sə sə 

Si 2 65 əəə selə Şəms übəl, оз дәә 

s Ӧлӱ o иб. 33. ҝӧр ALI "ALA Səs,ir 

ә. “ə “zali cəb да нә sə UAL 5 Бә дән. 

а sələ lk Xe ә Һә 33 Од Ӧз сда мәк нә бә ә 

вә Од һан gəl gəl ol iyən да daye A “2 

ода бәһ да ул) ДӘ zal од ile Х öl 

Xe, yas oil esə dual ə AZ нә S dəl ə 5 
f 
ә 24 Адаја СИДИК. Н" iy зә Xə esl SERAL дә 

“ə. iə: sə iksi, ən bə әз 31,2 azəzsla 

"AFA də. kn lə әз li HəR . ә ә2 gə 

оз dələ gələli dəə əni səzi dlə gə Ман әнә 

би u özəyi си s gədə pə ӧд бәз вәә әск 

ик "a “səl ик" ə (2222 4409 “Ҹан У Ох ə 

əl səsə Са әв әв “A əlil sal alə ән за S” 

ә ӧд Әл 4 Сб, ә" ад ДА дә блә, dəb дәк əzə 

4 “əə вдә Tə pay alda ət Aya әз ва, —– 

—— нә з2до ӧлә әнә səb elə ба 
5 ız gələ ai bəsə ом öl ym Ak ma әбәр 

K k 
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сјәдә dəs (58 АН 521 ük ә иә За Сддуә әфә oya? ə). 

. LəŞ A Sisal АК АР bizə hd ӧлә АМА 

yes ӧ229 ә әәә? аз“ зд oa ја əla bəsə 

səbə 55 İLİ: ə ıəəl ӧдә AS əəən әл aa ax? 

ЕДА gə 30 ан omə” oo ə vəs ЕДИР" 

pek Azı ə — 2. "ни Һи ə” ədədi 

вәја ә sə ə yas $ əv 

və ə 

аз дӱ кә ә мә веја əsə, Ss,ə 

әда zə бәлә әһд Əb ələl asələ əbə gəlsə 
ələl Бә т ys sə ə фәзкә oğli дал әд əə 
Әз ə İk yə gül ge ə, Si A SU se a 63), Göyə 
saxleslyaliolb әјә Са сә və ələl db asl изә “ça, ə 

озан ДӘ Асси Sən ДӘ ә 660 дән əə 

ә cl — ни әј ун əəə) yas “$. ə. 
əza “Iz ə veə ҝӧјә 6 əəllə gal zədə GEL әх 

pəri əəə "ən YT 2. Сәд 

Ӧз оз 9 də A S əsə al, әәдә 12 вәдә Бет 
бәјаз дә. ә” Sta әәә ӧд 
ОЗ iyə ə, дә оБА3 o gəlsə дә од əbə ҹу 

ок ə əmi ӘР- dəə çul, бы Q ə аб 4 әбу 

дӱ ә Мәсәлә ӧдә əllə, 52-59 ӧлӱ ән 



7 US ƏSİ ələyə 

əb ә әдән ötbəə дә Хан ol gən sa yuz S 

“ə. s rə ӧдә Дәдә asa yaşi нә 832 дә 

Онда cəli gə Şə әд S AL əsl 3 ə аҹ ə səli 

əl ә 2203 ОЗ фә əldə ӧз) gə ПТ вәд 42 
şər o Оләо)9 əə 5933 iy vəz ib Си on ода əkə Ҹә, 

edək, sələ 1£ СӘ isr ə) “əyər o:İŞ 45 ədə yal ( Дәдә) Лаов 

və, ə 6 едә оз дә ә бә ӧдә Ала әз әз İn ӧдә АЛА 

əkiəl, Ləl ЈА, ох 3905 lo вәл дә АР sayalı әз ә 

Ӧрӱ аһ ва A Lə əda q ala 3 1296 

eyi blu ə 1 ад ән "Era — KE 

oll ЈР әфв o әлә əl 125 әхи 

“əb izə 
səs əb .... дә әд s) дә О бСӧдәздә 

dələ Һә ӧз вә əl Əza əsla ә ӧтә ә аб 
әз Ана аси АД rəyə laz дә дӧ əldə), ələ al səşlo 

аз дә Məl al 6 дӧ. Оба һә зд дә бәз әәә 

“s de ə s hÜLə zs kb дә dəlisi ә pə” 4 

әәә ДА С̧дә аД4, əs Мәзда Sözə дәмә 34 

әзаб ƏS əllə sə x. dasi ələyə јә m las sus 

yə: ҹәзб ssl əyə də səl ob sl ayə sən səl 
SəəY Зин 1. хә "o: ал Сәфә дл әјә ДӘ 

ә se дәдә 562 зд әдиб 3 A ə Sə ər Елә sə 
Kk z 



A əs hl 04, к әј. 

bə rv yu ui osa s asəliyəşlə ЈА yə ala də 

Енмәә əli elə ә ee ula дә ra s о- 
дә o və ӧвә сәј dlə elə uu 54-64 ӧл ән 

(əs ӧз, = 49. Сән сун dil sə) |Е os) БӘӘ ТА 63 

oy o. ol (ASİA ә бә әсәб ахан Ti ин 

АД АЕА СФСР "Ə ӧмә ула 

вә Дәб 

бә 

səli әјә әд ә ад sə Səki Öb əəə ол 

səl ә ələ əə yə ә asd ən asa sədi 28-93 44 £ әдәј 

Дӧн glə од səl Sİ бәд sədə sa a s 

Ҹә dəli Јән Лә зә ЗД sad 4 ед 

јан ӧзӱ Oz зәј јә Ы бәј dəmə си gə әда ələl 

(65 ə Са Ы: Gal, (5 .. ӧзу дһ, 5 51) 

ОЛА əsə VQə o ә Ema Ылә ә Ад əşlə, 

әјә “əəə sələ, ДӘБ ӧдә sə ә2 ба дӱ o. 

Дәдә әм Ада әд дә əsə əəə вәд ов Gİ 

deki ə ə əs LA əsəs əsə // Malina Вә 

Ade A мә вәд ӧлә alo səs ода 64 dak A əyləş 

бә - оз — sökə. e” — 7 вәә. 

di Əə, (22 Ya” si, deq əəə əbə yə дә вӱ од 

да ЫХ ах məsəl əə САХА os ola s sa Вә дәдә јә 
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дә - özl, әз ә дәл ОздЗәдӱдмәфЗәзајВ 

Ов ајда дал Vəə, ələ ә = һәзз оәахоз әд 

“kəli ел он Sİ səl olda a ор олаја Кис̧ əl, 

Һә Ед бә ам онә ә ələ əsil sələ əy 

Бадӱ әјә вдә) “əmə vərə Gəlsə aksə дән зәдә. 

sə əllə, 0 бзи öhsə S ək ДӘ ә? gəls 

һә АД З әда ә Әј ДӘН да АЛА gə 6 аз 

MEL озу фәна дә Ама дә зә sesi sə 331- səel 
АР ЕДИР СА dəsi a s də — 

2xə5 рәЈАә о dus əə gi ЈА ər S 

о gələ gəz дә Ss ə əy 2 Ы. әм, 

Н zəl ul sa səki Gde РС yiv 

DƏS одда) ә şal das AA SS sə” də ii ə 

ly lo вә Alə “əəə дктр ia kələ ə Јод ol əə 

әзәл АЈ “2. “kələk sizlə old 67 2155) əs 

дә дә ə asələ asla) ӧ вәдә әд ән 
а-әјјәҝ İY isə mus сәд cə ALLA вдә, 3325 aa ə 

əsəlo фә, вә Al 628, oəsəəl dəəə m ДӘ .. özlə 

Ән sə dəbə A ДӘ əə о ə map: osel3 

ösələ 634 -а Gölə Ön Çə5ə sələ ya isə, gələ yl әдәз dai 

Ода А 54, әәә S вәд əs vz ӧјән ӧз зд) 

Ол дәк аз зә sisək әда сәр lə 3 әдән 

ә Мә с don ə ДӘ АЛ он ələl әд 2” ol dəə 

әәә 24 



vs ə ӧӧ. 

spa ди -.- -.. xə... " AR, dalaş 

2 иб 5. 20 =9 јлә Ејлә әм зә 93 јуЛ сәда, ə 

“oxa “ə bl ölsə dəə lağ аһа аза дәфә 

ә üm (öəə desə səl, С̧ән дә sələ ələ 

Әб zə səli iLə, adə gələn ада, Ade 
Qaşi јә Gb səba kir Beb aZ 

kə ə səl Дӱ aslo Sİ) АР üs gəl sə нәзә Ayə 
zəli ДА As məyə баһа сәр ју "Ə ЕСдә asl, 

бәлә Ölə yüzə di 45. 5222 ә әд ә әрдә (292 kak, 

abu АР ДАРИ АЕС daş adə aaa 

Әб səl a ә sədə yaa әзән КТ Алаин Синә 

bəl deyl əə əs, бәһ sir ə ә Вә əzə ол) 
“zali дама de зы Sia əəə ед бы, хи "А 

од ела | јад Gə əələ да ак дә s S ass 

ОЗ әт ААБ ә ə aa alə сәдд, вә,Х јән əl 

Ба əx ел eylə Çə Ҹ ö әдә Şə əyə ә s RA Tanya 

ələ “ди аб Ов şad 30 јә әфә Оз ən... 

ӘЛА kəli әдән oəələ le £ azı Sil se oa 434 
33 вади әәә ə zə —.. ələ 6293 ge oəəlikə 

çək qodu oy yə зәдә əə ələl s вә aç ul ә 

кәрә Елә дә də A əla A yəsi 



ол И “3 251 Е 

вәд səl gəl, sərik Ов 3 səl од aslan gə əl Sən 

бәјлә s ДМ SER 2 alaq әдир 

ob Qab нә фәз Ду S вәд дә əəə ədə ə lo 

Ел Səişə, m оз һәдд 5 озб ә зә, 
Ara вәә göl, Vəl дә бал ee əl aly бәд 

ə. işe Од ələ əə ələl ҹу. 

la әлгә тәзә A ŞA səli ә A əzmə Zə азад 

| sls бә Alə ə yi dada 

bə ə 5.0. ə” Gəlsə дә 

ulu kez sa Lu yaS ou әз is zəl әјә зи 

— Е вәф ӧл ü бәз 6 әзәл әбәди ЈА 
әда әнә ә әдәдә sö ул 

КР 

geyə ә" бәдә з- səylə АЛ АД ды səl alə Sə вә 

00 mn әдәд Sözə әздә 
əəə әјан ӘЛ 2 тк ДӘ ә ад ДА əs azə yiyə 

Мә да Asa, aş ə ə Мәдә ə “uz lon 
Ola s əbə Se sə ди al, ӧлә дән оз зә sələ 

әхи -—— Әлин ə sə all AŞ əs dd, Zə om 

Бу әд ад вәд ди һәдә Уз ах онә 

dək dəl нәзә əyə iə? 038 ак ТИ ӧз ә odəmi) 

Мәдә ан səli pəs ətə ә ә səs ад 

Bələ Oz сиј (594 АД sə См 2 



Ii... .. 

“iv üzə səl 

. 7 : a bi Х Әәә 

Әт ələ уб ај Лиз səyi HAVA on gələsi gəl, 

Sə ədə Sə əl Вә dasi səl sadə s ДӘ ән 

a əmu əəə) ələ — sələ әлдә əlsəl, AZ bz 

S3lə əv 6 ə iə Cr ə дә ва дә S бзув məs 

dəə” о дан zə s Əəə әд gəzə Ӧләә İk səslə 236. 

аҝ̆ ələk, si, ад də “təsi Mələk 4 dəl vəh Çi 

әјә аб dəə əsil əəə 3 ӧз дә 3 әәә 

бы, (553 јд әәә ад, ӧд Ӧд 

әз әда yaxş S al, 2. ә аһ дан “əə Şə Alə 337 s Адә- 

Сәд ƏL - ələ 2224 2, ə (sə di ад әд döşə) 

зә əyə A Дә сәд. ӧдә Мә ә Јл əə əs = ә 

ад ә pil до ә sə səl ә ә ЗА Сд Аланд 

Ov AB os ir ја səl VALİ аз A tə “əsə ə sə dək əs 

“əə ə ə 3ələ ə 8. asl az Al əl, assi, A xl aslan да “ə 

о= дәб оду оз ә лә ајә, səd sə LA 6 лә 

әд ŞADA вәдә јд Елә əə ə онә Бо ә 

omə 20235 12 28, ә :2, Әәә гәдә bə 

од ala a SA o о әнә qelb кә ән 
ҸИ ei), calağı 2:5... ələri, әд бә ə los 

dəl әдәз 65 Әла ə әз 3 Sə ә әз бу 

Ҹт Ра səl əə ә ӧзҝә 



о11 | Ir LAS vəsi diz 

GƏL ән ААБ ә Ы ыр Флә əəə оз ol, дә (S oya јд 

Е4уә4, 1 eləsə ə oxl РС РН 

блә әд бәк вә вә Ан ӱнә 

üzs Cəməl r ə ə əə. 

22 göyə 0302 ӧд al səl а şələ A A əə A isa 

dəx $ əyə os uşa oa М бә әлә nz иб (üə вә 

Ӧз ӧзәл әм ӧдә a Ay sa AU Дӱз зи 

əə 63, ƏBƏS zə за Дәвә зә işla јәдо 6, 

“azi adə аб мә ül gəl 2 ӧз Дәҹәл səl 

әзән Sələm МА (sələ sə Садә ме yə sə) 

əzə О әлә Az los әдәз әд HERE” dəyi 0. 

әз əsə əə ə İİB sələ sələ ја. ДӘ S Məsə о 

əzəl буј əə əl, səli о, səs тб дә əəiSə 220, 

$, Ӧлӱ ə Мә a əl asla әд Tİ isə, əə 4 ə, elə s 3, 

АК КИ alaq sy s yal 
ифдә јән Güləli Әка зд dali 

39 ук ыы. ӧдә, 5 ə. Од ela “2222, 

ə də ə M (ə: сә од 4 zə ә бәз Ат әуд9 ӧдә 

әд “Ар Yk en ад T R S həs gi TELƏ 

Је әәә дә ве әјә Az səb бәдә de “0 4:= 

ələl bəkə ööbərə ӧз gələ ə дә gəl Саәбә 
Rudi sos Vaz izə əsla əla 
ASV sələ gələ ə TY səli Од ea əəə əə zə од Олу 

çal әә əd 29eə Әз od Q вәдә әз $ əy 



Y 406 4 oz ен 

= . ә 

“oa a və S asi, Сәд оз 33, бәј əs, садә dile, 

ӧд фут Ји lən әв ә һә sa вә ә Әәә 
adı аил ә вә билә ит səl gU) 

ода ә səl əsəblə əl 60 ə sal Ы. әәә 

КР РС АЛ yə ə 

ә аб Ал ед Gilə дәк səl 93 o esə səl 

4 ozü әл ə ə “әда 1 $ Ба əlkə ӧд 

6425 səs əri x əəə ӦзӘ ди ДӘ Әәә 
Əl LL aa Şə əsi әј аә ә ә дын 

ӧз So ləmə sə B məyə Вә gs ə 44, ӦЗ ә 
бун sələ Völçəə әзәдзәз Об Y аәб = КӘРОА ОЗ 635  (59Д 

дәнә Ы “Gəl iLə ә илә də ə əli GALA 

ЕР Ер идә zə Sü ƏLA çək дәдә әд дә 

ааа ilik Ud ӧлә әәә фор ҝ ду. әнә ӧз 

ә dəli ә әлә GƏ ән Qəza он? çə ağıl иә әд yas 

məyə БА ин әј әз) 04 ? Әз dəə о “nə 

әда бол ms ə RV ,a-il 

Ӧз Әз dsm əə Ји ан он S asil sə zalı 45 “ 

ӧн нәсә cı КР | 

nə əkə esə “бҝ әј .. ә Qə, “ə... 

üzrə sb$ də se Sizin gə əməl o A ə 0 
əbə siklə yan Ед әәә сәбә 0413 ДА. (хаһ ə on 



жт Вә . 

ə ӧв фә: /Ж ə. ə evə .u. pin s 

лә ağ ə sə ЫБ Сд. əl (ub кб Елм 

ӧдә бз әј qə = səl 1 вәд AV зд 

ә А онә ә ula ОХА ә нә К 2 ЕР 
ааа Göyə дә əl elasl ав он АЗ “ux 

Gal Мәрәлли сәбә 

səl ан dəl о çəm 42 тән ә əgə ələ: вәә зә 
әәә ааа әз БА ал изи ә 

дә us” gü Mu ” ВЕ. —әә Сао “ə од КАНИ әбу (5-3 

Ӧз әзән ә 0 

ə r... СНРА a sadaq 

ö6-3əl 4. АД. оз səl, A Mek əzəl ә dəəə әјә 

“о ӧз ayə дә До А peçə al, aşı (5 əkə Ço 

351, sss ASA . 13 |А вә, əllə 5, asim 

зд әзәр. дәф ДА Јӱозвлә ад “əə код 

Ӧд вәд вә 4 ə mə За ÜL алә sə 

cəl вәд vəl Ди ДА ДА AA ББ әд ә “= 

olsada ба әл ” Və əz oül əsə pr: TT - 

од әәә əli Sal, тв Азан дул. ә 22 524) 

ајәдән ак b. да дә .. Ја əzələ әәә 



“ 46 42 әәә | oTT 

b, s ӧ4 dələ əəə əə лефод мән dl ЈӘ əə s səki TA 

Al әј јесә çü əəə, a uzadar дә ә 16 дә" “ə 
azi eb gsəlsəl, oəəi, с s m zə ə alda: 

вәд Лӱ əə Ab dö. иә Ја des A səs sələ səy 

Gəl Оз, Vi Е— s ged д= iə səl, 5 Aİ ssalas 

(sələ səl eli AA əə, “məm əə 2) ОЛ asa əb фә 

= дә əyəz ə səl dalan duz əli siz” izə ӧзхҝ Əəə), uş 

КР 

ci ermə gə 

Лә ха әј ид Qez səs SAL Gb ə əsə .. 
Ge əl Əşələ Y 644 24 A дә ДЕЛ (0249 ak ид Ол 

eol əs ə. vs 41. (səl Һәзи 222 һәдд 

зәдә döy ə əəə 0 asa .. EA sb 

(sisə səl £ üsu il фә сәнәдә Ӧс иә. Ажддб јә дә 

ed kal 2. 4468 дә һаг dün 

фә Səs a, Һәә eldə —— ә 

дӱ ДӘ ә ӧз вә ҹу әб. Е о” AĞ, дә с 

һәдә зә о S до Әл səl нәвә дә ayə sə, 

Кәб ад әә вәдә әрә əsi әмәл di özül zəl 

Ӧд) “С1:4 ar sə uk = (522 Ејлә Дәб уду 695 

7 sl s A Azə szəy ә “əsil sı 

ЗА Susa A ад gölə A s 4 səl ад 

(дн TER һәдд $ $ os Јај Ад 2 (5022: s (S Ra 



oYo “ СД zə Ələs 

зы. SAS аһ zəl ələk əəən sal zə әд səs 

Ели дә ӧдә əsiBŞ əzəl 64 

әз əyə əl 

иә оз Т јә alə сәф бу oələi Сд, əzə əl 21 

ә fu ӧлә səl ə səyə məyə das ə ələl әзәл ale 

26. РЕА Нә os işi, t Азәәјд ала 

Әәә “esə 00 ( ә, oba ən ööələbə s s 

Gə “öl Əbəs ә др ələ ə дә də də səl səbə 

бәлә сәји вәлә ә yə әбәс Лә yə dz ə 
дә İSR ла мәзә əkək ela Слә səyəsəkyə сәдәф isi 

ди вә Ӧд səl dəsi ara Рик әсәсән 

ӧз әәә ӧзәк | әнхә 584 Cc” ər ozəl тә sə cal uşa 

ӧд ә 4:5 Дәсәҝ̆б a s дә евә yəy əli 

ӱз әз dələ да S də sələ sələ selə AS 

ә zek A səl, әд дәмә 6. 2193522 ад 38, eki 

еда Дајан ән ну = SA Sözə ayn Әс̧ А 

Зәјәм ны әд әз ә = әс Јал С̧дә адлә. əyə 

Ağ MAŞ әзаба ӘЛ. Зән İS Yel ığı 

45 $3, di ләл bə əə İV әд л İy a əS ai, 

rə ə gəl omə 9 5 

629 cəsi 82 Sözə “ə yənə İF yarə ех ал ər — Сд 

дәмә ələ ӧдә ә ӱздә 32 ə aəlsəl, ә дл Јә- 

ҝәдә Сд Әәә әбәр 



is əsaslə Бә 

Məl To oya ails Gəl Әм yəl дәф s ə Ӧз дә 

ӘҸӘ ҺА бӱ баб да әд ВӘ 2 бәлә ефуд 
вәд вә ә sə asa S ДИ ва ДД ад анла, 

səl ә ә бодбух əsə lə s zə Сәд ӧлә ələm 

ӧз ә әв A sə ҺА Әт ә alo səri s вәә 

ЈА blue si, ul, ТА 90 gəzə СА sət әда дә. 

оә2 Ед Је Зед ӧдә зад SA она блә 

“əli bəsə Әз ә он ох мә әд gələ dişi üzə 

едән ə 8 ə А озә 82) 

53, ə... оба һәзз Даба да з 63) 

Əəə әдәд ӧмә ә ја әд бӱ ә дә Дәли ДИ 

(sə ə 4 ә 155 ду һәб әдәд VI əyal әд әдән 

ӦлӘӘ o5ə35 337 Аз 05 зә ә дә ән ə 
Əmə да S örə, д блә әлә ә Әб Де ә 

(96 əz ону "s oşəlağ A SU əsəysl, ин 

вә әт вә . ӦӘ ак хә бәз ə 086 3 
ВӘ Də gədə elə gləbali дӱнән saz С̧у Лу ДӘ, 

иә əəə "". Жӱ оҹдә aaz әда ələk əyal 
Ansi сә бӱ və ə едә. = уду ен bəs сдә ӧзәк 

ӧд AA вәд зә Зән вә Ј. S elə səksəkə AL Елә 

ДӘ әда лә дәрә nəl ә 

ou) azə Ayə gəm Ə əet və әәә. əə сә зә ә 

ӧәб ал әзӱ əl ӧӦБ ҹәки əyə за Vey EST 

әзән əə ee AL, YA вәд Д ev o əə Əz pazı (as əl әәз 



gal о дәв Ја 

gölə əşi, ə ƏV əzəl Çək ə, әд з2 14 ук 

ӦЗ дә бл des gə Тоја ти sul Енн ə Sd od дә 

da şi pə BALTA sə садә əyyə dəyə ə səl ДӘ ӧз дәб 
S sə 2 ələ әәә ам әр ав АДА әјан 

(sə elə AS A saz баһәм ə sada gə 

ӧдә üs vr ə, ə "ər 2ə əl əsi nı (səsə AU 

392: әј ад ох әәә, әл əh əl алә ә 365) 
sə “ə dŞDAL AV əni Məl сәјҝҜб ələ əl oyəsk sal əşi ss 

Səsə alA əlləmə xi səl əşi gəl АД oya s зә 

2 —” ӧл ладә ә ӧлә әз 64, д 

ӦЗ ән ЗА ələl də ә Sisal ə ә си Göyə 

əşk хә" öəəslə Һар ха 1 x es də ок нәһв 

az са Мәбәд sə ələ əəə сәф Ја Ы. 

ӧзәји әәә 651 оз ӱд Öl yə-as- əksə ӦМӘ ə ə 

cəl ə” gəl 

025 дәдә ДА, гәд səyə tələs Sə beb əzə әхз) 

oğla 242 һә әлә т Ар 24 Fə - әд çəl ал 

РАР ЕРРЕТИ АНА aa 

дон азда əə сән özi ələ gə вәдә əsi gəl әд səl 

gəz yə əz ә gələ səl адәт зә 32 ЈАЗ 

“ z ҝӧ нд . —— əş AL бә Ələ əə zə 



ik (ДӘ s əsi olzye тл 

... ӧж239 39 (дә ҝӧ 2 vs sas QƏ јән 

dəə Au ya əs A S əli аб zə əs s, dı да Сн 

вәд Лә els səsə) (ALL СД Ју sə ADİL S 

əəə ӧз S yə ӧлдӱ pal AŞ adə ə ə sal əsə, "a 

ДӘ әзән oz yə əsə SS SA əzə sələ лә ASIR. 

Әәә бә səd əsl A ҹә 21 s 229 Gö сә 5 - Yə, dö 

S sə ә Aa əy = ТӘКРАР ТК АҸ̧ 

Alə ОЛ оз дә Ку ба (seal 44: 2 xe га -. д 

ə əd iə 1л -. Gəl ә o) En val. (08 944 

ər... о” 5242), Ç öm - şö "ada “məə 

ə ” di Var 45 Сдә elesiə 4 50 ələl AHI (Ы дә “0035 

ə әзаб 2 GƏ Сдә ко42л9 və “əmə 0 iş ok) СӘ әј 

eləə әда ә yə едә А сәбә һа 7 д 5 ə aş дә ә" 

әз? Хан ә дән ə aşöl зи АР ə vəl, 40 bəyə 

28, yaşlı səb ə kələ dəs ӧд ә A əyə бӱст. 
0 әјә ds еј A ə all 5), (Sə) ya Gəl BARIŞ 

$ gey as a əssə pə səb 2 pə Səsə alə eləki 

әз 44 əə r 6481 “ə 40 е2 дә бј ələ ə 11 ә 

Siz “o. ада) oz дә səsə ДӘ 5 səl, 46 2 2 səs 

ürə, sə əza arar ə. 

Оз әв азмә yəəə asəl gəl üsdə әбу isə, S adaş 

Cr ... 6544, Тә вдә dər сдә кәрә ə Hə, 
Әв asaq зам әд вәд Ех 0450 рик әнә 

— ayaz әјәдә Ан dis) әәә igi gələm вади мәнә 



oya lo баб əyə 

СЕДДӘӘВ зә gə Ü ӧз5, ӧз5 S Alə əə вә 04 əz 6, 2 əzələ 

“əəə Һр gələli ад Ti о222 Әжә әәә oxl ә 3. 
дӧ əsa ələ) əl, 25 “2 Bı a A садә, 4, 4 2 дә 

2 Сләләәдә, 2 ətlə ә doc all əzə üs дәдә, 22 

Вәәә (SƏS sə oya) dlə, dəl (әда дакә=5 

Gö əəə нд cəllə дәјә yə A ək əf ağlı də ək вә сәда 

әмәк əə əə (ə Аз ә вәә с dlə sə 
əz əmə сәд Ехо 4 ələ әдәдә Yo səS is s әз Ul 99 ајә 

əs ӧҝ̆әәј 2 “ə дә. ДӘ so сј ДӘ, ед? 

əl əsə 0 ə dələ S xə də ŞU ӧн бә gəl dəl 
ад ə Елә ӧгәбә əŞ әд. YY Göl 4 ə (42 Са елдә 

АД АД әәә ДА Адил ALA би. 

ә ЕР ИЛС УРЛ АС 
selə əl бәлә od ЈӘ səl ӧзәјә gə ПА зә ə вә зә 
AŞEN ede ölən әд səslə "os 315 ,1. vəli - дәј ks 

Göl sələ səl səslə s AN әд ӧзәз вәд ДӘ ә әд аб 

sələ əv) ДӘ şə ЈА ЈА Ӧвәд хаһ вә üəsələ silə əə 

әјә ә ox) 244 ozəl “əzələ зә əzəl $ əə гәдә ə 

С вәл aş 2) әјә SAA əm Al Ы, zə əbəs әј 1 isəsə 

Göy pes (GəlS all süz ҜЛ ә бә səl ојаг Al әзјәи 

Әлә әнә . асы. зәнн дәјә ӧлә əz, 

sok, ə ə әд, (53 Gə izə 4 “ə 25 əm s M. əə) ələl 

о= бәр Ада сәнә са зә 5049 (əl онда 2 sə 3) 222 
bü 



МЈ. oYA 

әмәл asələ gələ ә ә dəl əbə əli вә ЗА ЈА 

әд si gakəi sədi иә бә) Д ӧлә ə eu 

СА AL əəə səli səşəəY səl да Әвәзи длы 
дӧ ани јд Şou д) du ə (5 Мә да Сәј ә 

Əz Ы “Es 0. ə аја “0-6 ŞA AŞ: 

eşi əzəl yi (əzəli sələ ay sə os СБ ss ədə sU аг 

ӧз GƏLƏ əəə sada ər Вә A S a Ə блә 

6214 О özi) gp 2541 SAA Gözə һәзз dəə aş il... 

gələ, AS Gabala aa 

вәд aş səsə göy АМ моб) geyə sələ бал 
ӧдә gəl зд ӧз уд Фә әллә әјә ələr 

özl səyi ә səl ӱб9 ƏSƏS ləb, səs, əs) әз $ oxlu ә 

lala dəəə лаһ аул АК ХХ зал БӘБ- 

ад Ди дә Ədəb Sədə əl ul уд ələ , İk јә ҝә. səsi əə 

$ уд Әб: Səs əəən ələ a odləəl dəl “. зә 09995 бәлә 

əmi bəzi ? əə от 3, би мәна ах sul diş bi, 
ад фан Güz дәбә) ЈА. С əə аһ әдән gəlsəl до 

gə bələk, Әз AL xülasə 22 gələsi yən Дә 2 Alo zu : 

ölək ə? (Ҹә əvəl əy ДӘ әд ə —— 

“ələ ə вәд 35 asi işla ala 1A ə yyə omə сән əə Да Н 

әлә AL od səbə yə 4 s Хок əəə ОВ зә as 

Әәә дф zə әһд бә ҸӘ ајә, ДӘ АБ 
ә Әһ сн бә 5 səl gəlsək əəə e-5 nd zə əti 402 yə 

de 08 ə бәз 20. “İSR se ə ALA ҝәдә rübə 



ох иб де 

5 әнә səbə бај sə Şə ƏM yal s o- о9 (ҝ Vəə 

əəə iz əşi əəə Fe inə a, cəl 4 S 642, дә әдәдә 

gəliş “adana Һә ЕА ОВР 3-дә ҝә əəə ə Sə silos 

yÖəaə sələ, Siyən pə Сон dər dələ вәд SöZ səsə 

isə S əl Əəə Sə vəyə дәк әәә və) ӧл Siziy 

üzə (səs: “əə Ја о4 sə да әз ә о сәндә ex BZ Us 

Әәә зә ар әјә дә asaq ә ЕА od əl за хов 
Мә ӧд Lə Ар ка әд Sesi мә alə 

вәә әәә ә ДӘ әз ВӘ di səl дә 

дад “ə o. GS ад, сәд ӧлә БА Gə oəşlə 5 AV, дл 

ə * 4 (5.5 Alə rə Vel, iy şəli ələl, səyə 24 5-9 

ад as ДА сә sə Әһ од diye 4 О ii, 

/ 53) әдәб nu (Ҹә мә s Sə Yi ә əə 

“Bə 62 yədə- səb ələl Аҝ̆әам R ə аул, Əli дә 

әт. 5. ад .. К ав? 

dəə . ) süni =2 ... кәз ә sı mər göl 2 2 

изә ад TT: ка Да SƏS нә) гә yü ә 

дһ ә sizlə ce ee (З задә ДӘ 534 ən 

($ S əkə ӧн Sə әз ә As S 

әдәд lə səlis ə bz polosu 

A əə AL ELİ ə sə о блә ә әд 
Llə 



л əsəs Ara | ос̧. 

даа ЈАЈА milə “uz 
səl sələ ну баса до ДӘ əə Gəl нә əbə əələl ozəl gə sə 

дазы зә işə sə işlə SA од GÖYÜ әәә ebəS MU 

за Səbə sal şələ, o әд sa 33 ӘЛ 644, 

sə Ş alə зә ӱд ә sə ad aslan әәә 33 53YY дәдә вә 

сә — 

ә adak asi gərə әда бә ҝә хә Вин ә Sil 004 sz 

ye S 22 . бәлә Au дәдә Т İs ади ə әәә Gələ 

— 5 ol әз əəə oz İş əsla ə eb səl 

вәдә al əə (CEMO ад həə Z esəhis ӧлә. “2 əlkə, y 

Army вә да Сол он ö Qəbələ 08 8. дә аз дәг 

uc ə Ас Şə ə sələ ər ub issAZöL бад АД əlzəl, 26 

за ӧл ali ди ӧдә ун sə əbə у дә Ӧд дән zə Goo 

бад ДӘ Јӱз = әрән səl Ӧ45 әз “əə -— 

gər” səlsə, ӧдә, адда вав ux cərə (sz cəl, ösəl 

ӧдә ӧвә esə ə ӧз 2 ДӘ səl A “Alə anə salon 
S əəə ül 1-0 45 sə Y bəl 

də ə ӧд идин С̧у ə ааа m тәјЛ 

ӧнә Gə әзәлә АЛонуа Ле x. bzl):ə 
2 ət 4 “ür Asi, Vəə Gə ӧлә. Ан bəyi gö о” с 

dı 035 LAL “S gök 2 (55 məsəl аддәһ ДӘ ә - 



ох iy 25 əsi дд22 

КГ ИЗ a A əəə 
әз “S oli ə АД? с. С̧иә сәд rə sə ələ 

СА 3İY. öyəəə Aİ Sl dada x//Şoslacl əlssli 

әз В əy бәдә əs дә ә аилә Asl зә ssl zə os 

ијә ДӘ Дәб əd ә ДӘ ә Дәдә әв səl ә зә 

“AŞ даа ә S ЛЛ ӧдә = m ə5 oo, 

ALA səl аб ә Вә зә Јән 

gəl Da, дәдә ӧл Әл әзиб əəə бә məsə it dəl 

“əvəl sik bəs адын allar, saəl, ly 2 SA sa 
Дәб sədə Ди, “ləyə ејд әз vən yə əllə bə gəl азж ә əkə 

Дилән зә ДӘ ə әнд əd əzə, əə 49, 
SİL əzə Sul әз Дәдә ə aalısl, Ы ƏSİ ак əə 

cal əəən sz əy də səyə ya yə əzəl 4:2 sər esə oy 

S.asəl дӧ до yab al Çə ДӘК dəə әәзҝӘ gədə кәз? Şöxi, 

зд вдә ады Бә əzəl səmə zəli əə£ Әм 

(əbə dəə әз əəə мә sə” ҝә gə sual Б0ҜҝӘ әјди 

вә ӧдә ва фа әд Ti: вәд əs öz əl gə 64) 

Әсди ӦРӦР ӱд тә Дәб әд әәә ДӘ gə, 538 әј 

ӧз S вә) de, (әз фә üz, Gal əba 

итә TA aa ələl zə 
аја әдәд Ти 3 “ila əl 2184, 24 İB Tn səl 

r ə нәзә Әв ə ə ə. о. 

eyl Sə), ДА, ela ејб TA ӧз, uz оз: кдәз 

sv ә әта sə doə asya, Јәзд идә Əə 



iy 4542 әти ох 

Әзәм ә əsəd Се аһ анзТ əbu Ələs “ib də sədi 4 

ДӘ јә ә бәдә 2222 ӧз әд Әзбәә 0029 sil, 

Ӧз алма әләт ə. ә ӧ? Әт гәд sə “ə Məl öl онз 

zəl за Ди әәә ДИ әәә gəli $) ӧдә Ss, 45 
ӧзәјә 5 Ola: ay” дә АДА ав səyə əsi gəl 

əə s sel oy, бәм, Об ә alə əs les Бл ӧлә 2545 о 

Зән За zl лә al Alə səS el səl as 

Елә ејуд ЕР АС A ə as 

әз Sü Xə ələ 3 әкиб ә јән 
də ә m Әб A selsi ləş aa, ДӘ Səsə ə əl 
posa әд ул ДӘ ә 2 моб Әәә задә 4U, 

özəl alə səyə sələ oda sal зә ада əə ба әннә 
әм аз 3 АЛ ә səli S asma сәдд bəzi 

Li 295 sezə vəsə ə бј, ə əzə 3 вә $ ə oğlı 

——. di, azo osa, әз. “- AR ə Səbə ə 

КР РР-ЕГОЈ yas ada səslə del am Sə 
Кәнд alə ələ ов ҹәә ә kəs nə АД, би 46, 

Һәә. “ә sə sun vəs “Məl əsə əbə 

sz вә s əməyə əəə ə ə (Yə ol əşi sə s 3 us 

ӧз SA бӱ = “əəən hə, 5- əl oğ ə SAL ҹс 1 

ә Блә ДӘ А s sal Уд од бә Дәвә 

ӦЗ јд мә S вәд јада Ан нәзә gə јдО Bənə (бәк: 

sy Ло әәә аз әјә О мә, si oya ЈАР Tə 

дә дә san SEDA, ələl dözə бәлә дәб од әәә 



ОХ9 ДА иб liş” 

$ö ХХ адда вә sə kəl исә ə оз ә 

дә. 4 214 да Sözə сәки “sal ә ма вәә Дәб əsyelə е 

дӱ ӘЛ ун ə ӧлә ә ә ә Лә ə ə 4321 ДӘ 5 

ов sə əs A, “ə s. oeəudluş 4 məs öz zə əl, pək, 

“əyə 2-4 әд Gələ səl səlləmə sələ ə вәд дә də 

одда səyi əə all ДА Ада əə iə düşə хә yx əya 

özel yə dəl əə ӱзу 636 as q ələ Sə Дәдә 
əə ədəbə a bə aş lə, Kəm A əəə ə ә hər 

ә gəzə . Mək sl xə: кә HA аә— ти СА 

nü əllə s ayə Ыл ə .. 

gələk səbə, — (549 (02 -— .. 

МЕ УРЛ iə Yə mə əə Yə ха А 

ə alə тб бә zə әр ӧз ВӘ хара сә, 

Əl S дәдә саһ ак әл Тә ә məşəl ЈА Мә әлә 
хә A İN .... од га (529 әлә, “zy Göyə ələ ә ӦЈ22З 

гази мә он Сд ən Еаләҹ дәдә 

Јас кафу дән 49162 3 sə ә ӘС дә ја вдә ДА лә 

özəl сәв ӧд sə ərk səZ£ әдиб ӧзҝә ox də b sə 

ЕР 
ə asli дәк ə Yo 3 dər, 4 AŞ 22 28 “aş 

xh АУә AZS, 23 lə o2ya oz 0 ад Елә əvi (8024 



A bs əs alse oy, 

= S ДӘ əə Də, ələyi бу az Səs, гәдә ӧн QU. Әх209 

ә ә? әкән 

səv ES əl 

вәз ə јаз əsl ов səyi әда səylə ади Səsi ələl 
ала ələ sələ Gözə ol dlə üb sələ фа ələəT 

Də хә зә ələl sul фол фак Giz sal diiz 

РУ ə DTİ су Gözə ә MT = Зән он ад 

ә2 lə Бә ДА =3ә ep дә ak s әәә ә əəə 

səl, 96 сәв, k.elAS s əz Səy əl qar gə әм gəz сун Şoran 

һәзәзә Oz сајә əkək iy LAL məkan бој Sözə 1 

вәзн Ӧз Задә kəl əzəl ə ДӘМ ононәдијәӘЗӰСҸ 

Олд лаз Са ər Оз səsi, “lz lu ələ pek ə 

дәвә alə 4 ДЗ ƏLA зәл вәд (ə çu silə Н аз 

охдбн әд sələ ӧз ОВ Аз ЛА ә sə ozan 249 

səli ок gəzsə səli) Qis ay ələ o  ва әјә вдә 

РС ИЛ. 
=, al ја Јән дәдә un. “əsla sab sa 64 

iə 22 әд ајда иб әда 2 yasa си əəə roll, səlŞ 

es ӱд isal dl oni oz ald Lə, əl 

озу ələl sə ə ə səsə бәдә 2 alə ə S AŞ дә sağ 

овал ə бәд алә иә фә Лә 22, ӘЛА 

дәб дә ә ка mə gə зд Мә нәзә ә ӧомб н 

он di o r Елә ад əə — Тв ӧдә əəə, 



оту əs AS əyə 

ləsəli gə igi era .. Ölkə dölə 4223 АР, 

təmə 08 2 Siz cəl (22 бун Gə әз 69 (28 sss 

ә s gəl, әв on bə Оҹ C” “los, Әли Созәм 

"hək да сун из ala A ala 5 ə ə səl a јә 

“ə əla iy üzlə ә ә dlə am ӱЗ вәд оз вдә) 
ЕР ə... 
иб əvəl QA əə 33 с2дУ, cəl 643, əs a, səl ЕА 

ИМИКҹ̧ ə3əyləyə əvəl ә Дәдә нд (ә иләдә 

“əql əə вәә Һә ә әз АДА səS адлә səsə 2 93 
Заб (o бӧ1.вӧ ə əsli aşka 2 = özlə. GƏ Mək, . 4 

həl səd, дәј 6 ə 0 si dəəib Q вәд gələ əliəl 

uzi ҝ әсәһф вах әз һәд бәз, ДӘ: Сән 9 дәјән əəə 

hək 22 b | əəə а Ызәһ 5. ә or e 4 (Sİ, 44 Дӧн 

Әдән : şiə ӧјӱд Səsi јә, VU . 

ҝә. hə of r” “Әб ун (Sə Era “a ҝӧ 

А, əə Ül əəə all əv ə laəl ox us, təkəl səd 

ӧдә Adə исә ә: 5 Gə ə - ду вә Ан о 

— hə ə ələ m lo - — ја — ilə 

zə əmə əsəb $ əs 4 uz sələ gillə 

səl paxla ət ob ак бан = Ы̇ҹ̧да o3əl Ан 

ә ә meni “s 482 тк јн üm 02 - 4 ә 035 



2 4542 şen oV”7 

“əəəkən “üsrəğləəə Мо ə (бәз әз әл “üs дә) o ÖU 

GÖRƏ ə TY ЈӘ gzəğə әд 15-40 дәдә ә ҺӘ дӱз əl (52.2 

əsə əyə əsə Tı... bət də. 239 əə 

al əl, 74 öl əsl дә TARIK esə əksə СӘН esl SIÇAQ 

Зән 95 5 кә од (алә) дәУ. О ә 5 İn бз 

s ədə вәз gös və едн дәб 633, вәд gb olu, 
döv, Vİ (5335 və295 оз әлә yşə a (140 (62.3 əldəl, €. iss 

ələ вә o, Siz дәдә әд ја аА СӘҺ .. (5 фм ә (səl əə 

cəl) ДА лә адәт yad ма sədə sə r 

дәбә алә) (Səy Tə Ələ əl блә фә əə ələ 

ија ӧзәл uu səbə ә 9 6, - 

2 әд 82 ад -.. əsə вәд, “sən A ə eyə)lişəə 

kə КЕЛЛИ 2 cağı, Edi ӧд је ә 

әз әбәс 

x e- zə) дәрд ЈА ә әбәс S Ayə 9 зә) 

ә Sus oa ә Si asəyə во (5 oğ əəT 

ayə ış a əsə gala AR aşı ski Н 

иб əzə ә әәә yə sli əslA Sr sə se ə 38 
ОД əV2 Gölə sə баба зал әтәк bl ӧдә 

“əə əl si gəbə səyə əsə nu 

Ән 06 2 он мә 5) sö Ј0н ӧз. "a 



VR т. ӧ аҝ̆ әд 

да Ын талк ə 

су әлә. Суз әз 4 “əb $ сАД сиј? “los адһ bə YA .. 

oaələ gəz sən Вон | О кә 05 ə Tə əş “ələ, 
4 вә Box üz gələ əə yx ət əyilmə sənə әда Rəzi), 

әлә əldə, Asu isə YU oyell ЈА абы, ә səsi 

Әз əb səsə don 3 ТУ дә sU, məl ə sə од sələ, 

ә уб од Аз AA Ди ана ә из dəlosl gəzə səli, Ы 
Ре əla la əd cəli .... ekəl, ŞA ALE a s 

озә ә ət 4 əəə selə r зә səhi 

39 Mə I вә ә 52 ә 33 (9 | Нә әз. вәб ә əlLəl әҝ̆ 

2104 ә әв с əəə "Sl gəz = әдәһ уб. 5426 az, 

әјә ДА ə ә Аб әд дә əbəs ələl, 

дәдә “ə sələ АЛА аз до səslə Ы вә дәмә. 
ӦЗ А Дәвә АЛА зәј са дӧјӱс̧ә 42 ә 59153 göyə 

Ы̇ј Ји од ә əl sə јә səmi dəəə Susa дә ә Ы 

әз Од ук səl ДӘ Дәб ә dər əb A Бә әлә İK 
әзәдәд дә əəə рда gə ә" ӧз зә. ӧд дә “2202 ə o ob, 

dək дәдә дән sə Əəə) VAR gə səy s 604) aşımın 

səl ala əəə МА бәдә са, = Оз әс̧ ə,Ç | 

ƏL әҝ4 

Mrs və deyl si, дәм, Ә дә зәдә 
ОЛА ЈА = 2) ех RUZİ бј 4 “ə е2 дә cəllə 

ка QRA a sələ ələ АФФА аз gə ЈА А 



А ərə okiəe ҝӧ. 

42 Ы. ə Бан садә. аг Бә MA xəli 3əə 

һәззә бәзи ә Нәби си аб ӧҝ məyi əbə Ş д4д ƏL 

(səyə A əəə ezəlyiə сәдд Ылк ал ә ӧдә alzəlLia 

О би gə əksəl $ çəki s do: ӧз ci ид -— AHI 5 

5446 ЈУ gu iyafləi киф İS S ə ӱн 
4 ә əəə ә ә ol asla ym Азы səbə, д 

(5225 әфә TT: әдәд sm sə 5 БА ән аб 

Һи odda сәбә S Çə as ölə ədə) 4 OXA Ыса 

bələk хәз) ӧдә 1 oğ ə .- S ələl Ејб о) vəl bol 

ə ədə ə Yi Tənə x ду Аза səyi Gözə Ади" дһ. = 

Фә ә əə әнә ә Ала ә мә фа сА 

бај тә вәд azə Gəl) selə giz, ea SUL, 39 “$ 

sərt дӧ öy LƏ yədə ал лн “ə əzəl Yerə аз yaşa os dək 

илә sək, .. ҝәда : 77 Vəl јдн ӧдәзәАТД — : 

əəə A ә. 2, дән ә ə Öl дидә- isəv “ ТУ 

әмсә, “а səl ii əti Абдал дӧ дәни нә аб 

ou “ 4 Јә ҹә sə lələ Ју ки 6 ДӘ os 

səyə TT ад дәј ә ас" S 20 a lə, ә О уд ЈОз 

əsil MR MOVMRYTMEYİNR Ли, zə 

әзаб ”. azə ə yə al əllə, 22 "ə So, АС, “A ədə 0. 

кузә јл 1 254, S səl (3), Qəl ARB kün од әда АК 

әхз ә “il isə) 4-5 cə” (53), 53 дә 42 СЕД də şi 

(52) әд әјә o... b laş ә pad ад oğ səslə əv, 



ui m. b ” ак. тәлә ҝәдә s Ad 

Sə ДА едә əə nəl ӧззә ola ol, əəə səslə 

315029 13 $ 684 әс ән das әв ЛЛ Gəl 

gəz səl əs əy: elə sul S Pol alə 5 oəə alə дәлә 

(Su Aa ə əsə 5 си ә әәә (тк “ə əp әдәб 

мә əyə ə Мәлә Gİ ен “ou əbə Gl3 mə Sə 
çiğal 7— (şəli EZ ду ДӘ ә səsilə oa 

оз aşa blə ӘЛА нд он pizez oyi, ҝә kı 

..... бә КР “с və 
Qılaz də səsə dALIŞSAL an едә дА rə 
ән зд сдә dər 8, 3395 дә A səb əl Су Әәә 

Ы Sə əla esə sələ ид". Səs ala məs ә әзиб 

see Вә 6 səs ail gə Ҹо Әбд хәз TT. yak 

ҝӧјә ә gəl əs əə әј Ҹоу, Ask ələ һәб аз 

ЈА АС̧А вај әнд лду) о gələk о Gi, дә 
вәз әлә дадә О дәк s Ҹаз ass səl дизә xi 

ТР ədəhəi bəsə sə 3 bələri 
вә əə сәфә ə s də m Лә “əs ləb, dəəə 

səb ҝә Sİ 

Ӧс әз әјә səli gə zə әлә oa asa ob əəə 

ӧдә Епик gə əə он ДӘ од ДӘ sas əə 633 Ј6- 
ОЗ Ас Ayə ə asas дӱ әәә Об əkən səyi 

də Әлә Ад səri ик ӦЗ ə sad oləəə Yİ әдбә 



səs әдуе ЫЫ 

ДӘ get sələ әд yas ada yl səs nn ə) “ — Хао 

Сд ән Бо səyə bələk) вӧб әәә әдәзб 

Әлә ә ук ДИ ә бәд О ozel ӧдзә де 

сә bə of ди 2212212 64 Әәә sil әзәлә ge 

Nə... 
сдә Ul asaST asas, идди әз dəə ələ ə Ayy au 

2 2 esə) ә, (54 Әәә АА зал 37 səli yei (434 ” 

lz лја әз sələ əə од ајә Далам ər 

Әз иә он = ә Ех фә 1 Об 3 әд Ar лан ид 

ә аҝ̆ Saa мддә Ак mb gəl əbə 

Üz дә әз дә də -——.. dəbi şə alə 

(0049 (ei. О, СА alı Sİ dı ҝәрә sə ДӘ 012 

ә ә Гу (sl üs тәк S. 05 şə) 22 od, ...—. 

S siz әд бһәс̧у ео ҝәдә “ə. zıl Şub 

dələ əsə əə ә ал ee zə a? фә ду Је Мо dəl 

2426- е2 s ə 5, və əsə əl ди.ӱ r “ə S"alA 9 с)д2 9 

olar Gə dəəə фр ә ДЕЈ (6, иә Вә ә 

S 6 ə ər ozəl Ss Әби: 29955 Ən ə cə dul 

1 os oca əl sl де 292 gö A 25 “əəə lə сјәдо 

1, sələ ӦМә әј әәә ја : els .. әд 

вә əə вәһ gəl ба Кәҝбож вдә Ӧд али ә 

әјә Јаҝ̆ Самбо Савә олу Ак 

ә Ад әҝ̆ олан дә ədəbə ә Aya üzə gəl мәнән 

cəyə ə azə gl sola yasa ədayla a Sə 



MeŞlA arasıyla VA əsa nalı 

əyi әз зд ә 634 јн ox, Olu. yə 42 əməl sər .—— oxda 

kəzi, su İY әд бәдә 5 ДА дај вәд lal хр 

əə ala us әјә аз ада әәә 

gölə oyu 5 Vadim absə О о4 ça 3 ə сун 5 $ Ддә 

әд sb həə əəə səl ДӦӘ Аб əzə xə ə M əkdi 
ОЗ ləli: AS” мә YO səyə dz - VƏL S ӧмә, 

səyə) 3 за üə de ид вн ЗА бә səli zə 
дәб Səsə 45, Һ -. “x 1 azə örə əbə 

əkə s Gk ЕЈ иә ə GÜ, ӧдә он әл, çəl дәдә 

ал ӧл ааба ајә әм SU 

lz ab pen əssə yə Дад бә ә Рз зә səslə 
ДАҺА səb sul әдән gələ sul Зенд) ДӘ AL 

- 4 ә 

охбә ә dəbə Ss, КР УРЛ 

.. ә 45, аз. əə əli иә АДА ələ 9245, 

кә əə гәз. dəl əyir əə аз ә дәфә, sə, al Ç ə gül 

əl səl ay әд Kə ӧн он 349 јә вәд ә 0 ДӘ, 

дәјә ада ааа ədə əsə. əb izle gaalidəə 
ӧдә әда Дәдә GəL üə dəs әнд a ӧз aş 
әәә ləş 1 çal sə Ae sə a səslə Mus ЕДӘ 

Әла sə 2493 “əyi д О ЛЛ işdan an 4532 2423 иә ии 

вәд бз иб şə kəl ol әј al 6 45 sal 



n ər old otT 
—— 

əs (su) Әһд. ra “su uu “ҹ Az Tn | 

geli вәс siy sə S ДӘ од s, Al әв Sizə дим 

Әл iə 083 yo 2032 $ ozəl, olds (7 ə Ки 
27 sü kə ge dləd, əl sr Ал | 

КБ 2:2. iL 33 ULU асЫ, os 

2 (5-4 ez sələ) дл ӘЗИ əə əəə sula дә əə 

6-хә ələl, 32 od сиј O сәки ВӘ sə Ах хә səbə 

дәдә вә с за сәр Bə бу О у (2220 

Gəl, ozəl ӘӘВ səb os ӧздә əm 0204 ӧз дә 52) 

Аһ ра ə Ses 

Gəl ə нәвә R şi allı ә Јен ә мем 

O) yədə “. oslə işlə əə 41 isə sil dıb 62 əs 

ә (sel ozəl од Əvət Лә ədə ə 95 mə əz 

m er 3 sə sü Lə A 

(52635 ə (Мә ӧлә ya Gəl 25. dek a a A ИК 14 

sə ələ 33 yə alış ol 45. ӘМАА СӘ әз “Ы, әд 

да әәә лт Додә = qa ll s ə әннә ləl 

ЫХ ОВ ад дә да sə бун 55 GƏL ә" 

403, боз ов Ӧз 35 6 ӧд 2ЗДӘ 24 

әд әбу әз ӧдә дәлә АМ ОА ә 61 

“Sə lək Дәм gə ə сА ӧд од сәдд вәә әәә 

әд ДӘ зә вдә ӧз də хә Уз Мә әкән gə 255ә 

Маја һә әса 

Јфәзәгаәд Х ӧнә Мә al ə əyilə, də səl AL 



əə arar 

21 te Ан 2 Pin 2 ... VA (9305 "mi s сәдд с, 

zü s səli dəəə zəl ab ai ənt qaza azmı ab ələ, 

ә О әз also ан он ак 28 badə adl səsi, 

şa ан də 6 зад sə qərib с̧идән 0 şə azil әдәдә 

Ру ДӘ əvə 4) ($) zə cl els A əy əvə 27 ez 

Ga ӧд ади ə иб ӧзӱ ок asla ə вәд 

ӧз 095903 О ХӦ ДӘК ge ә sə 56 əl сәһ 5 
ӧзјәј әлә Дон вәә дә lu адада Сәд bəz 

Јрадаәал АД әд лә oa şələ ДА A дә 

5 ә даа ə јазам ... олкә" әд, – səs 

Јад R. ии “га дән хә gələ ə. is 

ə Azə дәг səla дә, Va on дхи ələ. әз elər 

(50207 —iləl rn gn Ara se ədə 4 о) ə јад sö 

ба es 3 ад gal ələ 

.. ə, и 

2 ələ a all, ә aslı, ii zən “1 

Um, әт ә бәм əzələ a əə rm xsl lm əs 

cəl Mal 12. Və gözəl $ zədəə 498 Gə lə —asəəs lən aşəl дәмә 

ə ə dək ДӘ СС asələ әд gə ә ӰЗ дад әлә 

.—..—. ҺР 
tə: mz (ə dəə əə pə Lə Об əyə 394 583 

Mm 



ua sik 

ər һәб ола x” m. Од m ə 425, с ск Гә 
ӧз.) Pay ə,sÜl, ӧд dəs sm ЫБ (Sə) ər 

ӧд səs səl ндә ay ва дә ə ə dəə 

sözdə ik isək du sələ ə ələ, əə ələ sə: əlbir 
ды вдә ДӘ ә, asas әәә әлә лаз 
иј әјә зә) sal asa su һәд də ələl ДӘ бәдә идә 

КИ ДИН oxlu ə Д вә дә- 
јә аг GÖZ əə ərəbə Ol səylə İY sələ аһ sls “ | 

a Јан изи ОР nra. 

КИ АДР ЕТ САРА ДИ, 

.n.r...n..".1...nn.n 
(öyə əəən sə ə S ББ Кај səy, sə вә oğ əsə ən 

gəl Size ДӦ çək би çəki әдән əş sə он Lə 

РУ Dələ QS lə 
azal BB вә ӧлә ә То АДА ələ ӧзу 0346, 

omə ун ГХ səyə əəə ə SU ЗД sələ om дӧ 05, 

ЈӘД да, Һати 5) ә dür əsil 

ЗА S zəl 6 АД əli ә иә Gölü TA ze 

Ləvl yyə ələ ə ə ә. nn. 
də Öl GəL “ə səl ДИ, Qida də sl о— 

Ləv ə... әд дӱ yaşl јӱз sə 02 ЈБ 

дәјә фә алг ә S UsoiZl оз рә әбу әли 

“Azə Н әб ам лә аја ДА аһа sa əə ds) 

əs Әб әри Лај" 2 582 аз qgəilçə ЈЕ- дадә онда əl 



-. LA ии әзуг 

ан ә. sələ “yə “ə ləl , 655 sə) er ŞA ələ ə 
мә абад ЗА дӱ дуа ə S ӱП isə yaq 

дӧзә әдә 3 дан итини? ӧз əsə 
olla әхз səli polu Mə sə TT sə ai әлеҹ yə 

sələ, да dal ə Мадада САРА МК әд. ви 

0 3 590 5299503 дә əə sə Te - “0393 dəl 

gal dil rv ül dəy, € doy Тә səyə əl јә gəzə 

дәдә фәл тА bə Фан ид dils TY Јән sə s dizə 
GU əl yal дәк Selə əzə bər na lə 9 ата le ӦЗ, 

Səslə əl Bkz Sİ oa ola səslə telə AL əkər, 
әдәди ovb, onal A şəkər və ləşs demə 

Gözəl zəl ÇAL ə dö üsuli sa Ад и “əl, 

las Au İle gələn ӧлә dbi, О а= ӧлә ӧдә 

ә das YA ӧдә. kəz sələ ələ dəysə ölə 5 üY 

ав yok gələ Ləl ds ətə daz, 

cə səy ә 

ӧдә сәј A лә Дәдә дә ДӘ As zab 
дә ӱзә ol әдән зд əkək gər ә дәдә GəL 5 
$ səl Ak (293 əəə ДӘ да sə 93 dazı ilə səyə 

ҝәзди он һә ЗД Елә səbə дул ә x дӧн ölə 

оз” əəə il du zə 426, ələl (8, xə ән 

OR 622 зә оду 99 oəəl 38 22 oəəb ход 
Mm 2 



ur. әл 

сӧдәһ иб әлаәвә əmi бә ада, A 

— oz əəə səbə, вәә ак 5” 

əsə dəy Uu suv кы əə ә əzəl 

FF дә аҝәлов Јӱз Он oa дә əsə вә 85, çək 

yas дн də ə әәә әз də asl sələ оздәл azi 
“sə yyəli əs ә, vəzi es” “Azə lə Səslə lam идә 

5 səl ə olla 222 КДЕ әәә del zz sələn 

2004, Ал фә ou əz şə 3 Sis, Au oil gə 

—. ııı ə... 
nn. ga О25223 sö, кә би o əəə 

6 02 2029 5 5 дә, (әд ӦЗ әз əzələ Н Az Абәә 

әдәвзәә əsə Sl dəə saldi ək Sə, ən 

ol əz, sə ə dələ əə örə səS ir вәд əzə узмдә 

x... ə — əə r. ə дә 

зәдә анан zəy du, әәә дә В, ДӘБ әд səylə ҝәдә, Дӱн 

—. 9, ЈДДИ ОЈ 6 дәзд бак = öl Sə ə İk yasəll 

ön бә Оз GözəylB аҝ̆ла Елә “дал әзәзјә 64 

öm əli əə ӧнә 0209 LL gələ əs AV 2 

вәә ән FARA... әәә бә s? 05295 

ələ дә Әхи Ба әлә gərmə 353 ара bəzi 

саза база әдәдә Alusi әд адан səylə ә gb öçkət 

адан әм ДӘ sezə dələ Әл Авл Ада ә ә Gə 

BE дәдә дӱ əyə =5р- ыы с 22 zə “ə (3 ə 6-5) 

əh saa səy ə ə əsl səgələbit səli solu әәә 



ди ДИ kəl və sayı: Abu xalı 

16 аз, ә са Ад ә Бӱ İT. вә аја вә 

ЕР ə OLU əl əyni 
гәдә әјә Səsə sələ, Ба әл ија МЫ 8 алә 

әәә əəə) о22 3, иә дә ифа ... S zəl әзаб дә 
фон сәд од олу ər ox əsə) (s "ik зәдә (алди 

кал ан ələ әд әлә ДӘ " zə, OL adys 
Əzələl Е” ејд дә ОД (kə алә Хӱласә aəlzəl, 224, 51 

Suy Soyle ol es gə бә S YA yə алә ед əbəl ra 

öpə əə dd dəəə ə ә 5 rül 

si вә məyə, кәл Ы gö ə ay əəə sələ To ҝӧ. 

ад јә АС ЈА АДР ОДЕР Sr. əkə dağıl 



Yi 45 Sİ dəy oLA 

m. Олд ә ә ГДР ка 

из yeyə ələ ə əP omə iyə Дӱә Həə səb $ Дәвә 

sələ ә, дә дәв ələ 

дмә MƏS sil сдә ә сдә əzə, ДӘ дә 6456 ә 

oləl önə ол од, əəə, ДӘ Див да ou Дәрә zad 

иб ео әда ölə “ətlə зәдә 234 — 

оз ә QALA, isə ələl db ox səb lə ət dəs 

0... çək оејк ük 2Фомә әл нәсә ? 

dz S ul 12. КР. 

nı .-. = ço Sə yə ə əə gər əm zə kassa, çəki 

11 лә 2 A əs ә ВУ əyə Fə əsiri 

ә әәә əllə .4Х İSS əl, zə ак Alla S üÖəliszəşlə 

HE.” dalsə sələn FEN 

Задә фә il ә Һә әм disə, “46 ye. 

2. са, “əə ә вәһ дон o$ zəl esə Мәс əməl 

вәд ә odlu әнсә Әлә sələ əyləş ik 2 dəyə əb x uu 

=32 10 “elə all vel əə ən zən (6 iə, sət Siz алә alib) 

235 веја дә ŞAL sə: səsi də əs siy omə əlinə 

ӦЗ S səy) su alayı all вәә sə, pək ОВ Јл də 

ИЛЛӘР m дәјә 

әзәз|У zül əsi nz ә Зә ə İLİ sə Sir Зән 

AAA on das, A ə əİS parə ay o, ge cak də дә 

ЈА 16, “əzə əl дә бә) ҺР УРЛ 

ӧтә ҹә = әлә аз İS sik gələ ələ ol дә Ад 



ool uz. ələyi 

Ələ, b s 2 ә ӧзу бун Nə... r 

SA - 39 Ы ə дә S sə al һәдд asl gəbə 45 iy 

——. дә dlə Ан әјә сдә Сиухо сәдд mi 

əksə) “ о= Çə Vik əəə ӱн a ə AŞ) ЕА 

sək Çe, 10 əsl r əbə һәзб * Әәә мә ох) 

ӦЗ аАСә, güzəl QS, 604 45 бы әд. вәд Бӱ ад 

b s asələ ələl) бә, дә СД аАСЫС ә LAN вәд ДИ 

əəə? əkə $ səsə x ду ALSA оја ӧдә ади əə улу 

РР-КИСЈААТР. ҝә Gələ kəl AL 

ƏL əl il sə ət ә әХәф "a Ол сун 32 491 ələl, 

0223 Gə S A, да gələbəli əə әәә Ән знә 

2 (Yasa), Tl yo kə ДИ. sls yayı әд elə дадан 

Е 6, .—. ә Sə ӧмә ун səs ə ka -- 

Səktələəi, 5 Ез,Ии,П ә. вәә вәба ә јәзләу 

әзәһ 1 in dle) Ајаз едә вә ХАәАЛ ав 2 səlus lələ 

əs ат АД dz as sb gə вәдә da gəl 

"mə хәзан gələk 31, gə əl ə ләр obb əə S Длә ə.a 

әз Әл (ә 55 ӧдә, A уз Ы. дә бә aski, едә). 

ис ә вә әј) зә ӱн əz Ели, ball 

“o .... Јӱ ә 4 38 тә ә? sul оҝ̆убу.тә 

КР... TERİ da sa dəə ələbəla да ә 

ЈИ бл ə зә ид Azə ə ələ ə oz 

Ы ӘЛ ТУ əzələ дә Вонә ei о зә dəəə səsə 

озадәу (Әәә а, So. o Əzəl) әд ӧдә ələl Hİ 



as 

— iş ez 

дә од UL бәзәк а gələ səl dəf Дәфә dəl siəəi 

дәдә Ад алә ssla sələT səl дә Ад 

ər Əmə Ол dəə əə Oz yd alə, 5 b əsl ә ev 

daş, əmə asl əbə səbəb ələk АВ cəl ga 

2c 7 ə nə. -əə əsl 

sədə gə, bəbə sail Ələ sə əəə ə да әбу 534 

ЕЈ ЈӘРР ә) dəsi Sə AS ә dəl səmə 

də ərə дә Far Gəl ӘЛәз çək Фу аҝ̆ы əzə, də 

ӧз аб дә вәд zə ə әт 099 ә alə ozel s Ејлә əəə) 

вдә ед) лу Məzə sələ ƏY 6 (0ӱзгдӱе sə iləl 
әәә ə MA ДӘ əs os dul eb Ах Ја əə 

Јес ә ә A зәдә әз əə Aa 99 бә нә 

Ј”з ода özl gələ de əsk gəl Јаз Vəba Аза 

ӧјән vələs азда ун ДА за ələlə a nəs: ә .—... 

o. ӧмә azə 56 101, вә вӱ әда sezə b 032 

"a әәә СА = m ДӘ səbə əzələ ük 141 

” Н РАР ДА АР ur 4200 su 



ooy – ni 

Əba 5" məə әз rə se Са səd Sə db səsə Məşəl, 

əsasli Zə A adi ав AĞLA SA Azə, Zə silə 

gələ ol MAŞ ӧлә 55 gs S дәәјә ay оф əə ələl as 

Дәдә alə ə) он ДӘЗ əldə Gəl нәзә all cal ә 

ӧз ә Лә əə “ə лә si dəəə ЈС АК şələ ətə 

6 әнә дә OS. озддә Дәб ајәси sul s gəl 

əə Hə 03 3 4Y yəy zəl Әләз yə glaldə ә sə 1 јә 
səyə ЗА 4 səli el ə adə əə дә әдән 

gə vəs əldə əyə бӱ las 0... иј бе 

дәбли Ада мә, Ди до dy əə sə 2 2А 60 ли ад 

Əəə, At вә 12, (ә ӧдә ə ə so 25 

Ҹәздлә, Дәб ади зд da dəydi əə ol əzələ Да sil, 
РСС paya via 

sd јә ә əəə за сәс o şə 1 şə S əə əəə zi 

ох ? ӧ-оҝ $ ом-6б sizə əbəl ou оҝ̆ә лә ӱз əbə 

həə o adə 05 əl am yasa Әлә əldə sər 4) 

dələ, ələl gə ər AŞ Оз al сәд з әл ЛА 

дә azə əsl ə alə səs ә ә Məs adal əsi вәә 

“s Sə ӧдә azə 

ҹә 

огТ бдәхәзм әәә дә вәдә) ӦЗ 553 ələ əl 

sə Әт Әзәм о- ҸМ ƏŞ әд də Şə əks Ы 

dəəə ә əzəl, Fara Ӧ22 әз, özlə əl Садә dərəl 



| азда Ә4 56 göY 

ə. Bə əsəs və д2Х Sə9YA | 52-40) ә o yayı? 

ӦӧӘззә Әз ..c.0.-7...-..-00050 

“. — sl ә ənə Gə .— 2 ӘЛ әд. nn 

2 едә Је әјә зә 5 дә әзәлә 3960 S əsə 

se 7 Ə əəə .—. | əz ə nə ii: 

Öz ƏD, — дәдә әләҹ əə V "ül —- AEA R 

ДӘ Јада aşya sə sə AA əzələ ai alo, sal нә 

әәә дә 82 сә ҝ̆о4 ә (los ода ӧлә дӱ мәфӱтт 

дәр oba са S şələ 3 TR əyə s də əyə səl едәб 

Əldə хә нәзә ӦЗ əsəbi C 20-ə 

БҸ ӧлә әјбә 3) 2 ӧзәјә “əə ərə Vo ori әдәб, 

әв | —- —- әдәф - 

rəbb 42. (əs до əsə olo kəl Gə əəə 2 ҹу Gə izlə əə 

məə əsə o 2.53 Дәб nl Vu лдә 0959 оаб дәәәуҸА 

dəələ ət əə gə əə əmə идә sezib сә әјә дан 

öt дәј düş Ј3 3644) . (Au оз əsə oğlı sa 

Gİ yasa әјә Лә ә ӧз ә eləsi ob вәә 
ДӘ gələ ДА лә hal ДӘ әз сәф дәдә ay a AQ Дӱ-- 
ју бӱ kas да Аҝ̆ Уд səb) şəb, Е 

ə... ... əbəs "анма 9 



ooo Yal 05 sis” 

“zə әл dişə So За. дА Siz sə aa oll әх 82 до 

зә од әһд дн нд блә кә Vİ әнә əyən 

“əəə əllə bə dəli əl səs dəbə uk 

gəzə ə ед ә бәјә аб әдә вәб Ад 22 сәбә бә 

ozğlə gə esə əə A, дә "Н əə vəsi) iə ил ool şart 

edo 5105, ə вә AA Вә əə s uu. əzə) 

QRA 5 55 (5-мо со Şər T) әд r SR ӧд Ы бәс Дәдә A. Әһ 

иб Gəlsə ӧд Лә əsi ә дада Бә 

ә са əzəli qaşla de ә иә ән Sözə Kör 

ә ə alda, јә ab də oa ә Siza ls asl əə lələ, 

бла əzə ia esə Gü, A 

bölə gal alo gəl sy ə Ҹә СМ gəl osa дә дәнә 
Azə) əə səylə “a zə ә ӱд ааа TE 

одлу as os 2 şət гәдди Р-ЕРЕОИЛИ ЛА 
seni Мә ну şuarı cəl gl əldə, odu ərə 

Vs 5, —. С бә o "0 iL Məl, (Д.264 Лу 

Ы inə: ба gedişi dz ər ə зәдә дә ın asıb 

серја Олтјса дӧ. бу әб Он алыб. оз ü baz gər” 

ЕР Ы ə asil əy əyə 

(SAA адылмәз с Ди" ӧмә in ӘВ ӧлә Осло as ОР сн 

(әј ит gp ад Sözə вәд ДА ЗА ба) 
РУ 

әд Ҹә әдәдә ssl бә әд әз ələ sə kələ S ölə 

ҝә әз az ələ сә зәј оз" 55 Sə ҝәзә TAR 



г ə dək 6 оо2 

| ун — Su алә ləli özl 2 öləsən Сао dəbə li, 

= Ы OB US vz əə ə 

- E paya gə əəə Хд ан Ди əl Вә s Ејлә мәдә 

әбӧә ә2= s rz dəl osa ДА ДӘ, = cu ie дӧ 

КТНҺ,Н əl əmələ se О ли ду, 

12 әәә е* o “Лез ет едом cc гәлән д ” o ə23 ЈА- € 

elə Sə ül, дәб öd, siz gs Тәнә s, ә. вә, 

ə al ә ә SAA онә əyal, sal əssə 
əə Göyə ədil әда ei An 2-5... 

сә —.5—.-.. 
әз əm b yə dəl səpə əyi әл gəl 5 

in (95 55-ə) əzəli ә a As акын | с. 

әд од 2 de 6 əə əet дадә кәз işə әвәл Да әл 

әзәдаз ов 46, Да -—— Glazəl al asaraq 

ада Aaaa alu Gə A olla .Аһдһајадб 

дадә фа GəL əəən Мә A əə yz ələ , asi səl sü 

әәә ә вә sləlsəi GU вә əy m 69 ei zə ук Çə, 

249 — “Әби ҺР 20 Ələk ə İT. səlli lələsi ә zə vəzə 

elaqə. zı Lə Лә ҝ̆ әд әтәк “lələsi, 

ə Уд ад əə əl yə əl əl 3244 ü (6235 93 33, 1, isə” 

Суз (92,5. әз 110 (93 (5-дә оз əə Aş sun. әз әлә 

gə См əyə sə ӧдә ЈАЈА (Хә вәд ә lələ, Göylə 

sil, ТӘСДИГ DI —. əəən "ibn Muz əsəç, 



dad va dərə 

ан зәл aş, ә ада дә он бәдә мир ә ул 

дәдә БА ән нә зәдә gəz ӘКСӘ sələ "AS 

Gəzi əzələ әм ə Ы әд dilə səl dz 

GəL S əsa sə kəş A səli A sələ UL sə, s 
ид ба ОЛ ələlsəi, 

“ә 

сән ql Səslə selə səl əəə ам дмә. 

bölə dələ ӧд dəb Сд зә әз gala sal ssl əsa 4 

- əssə Size ДАМА gə ələ əməl diz с əs T sə, S: bini 

və, əli 5 səbə ә О "ETN 15326, o dlzə Ty asl 3465 Ҝи 

Aşa дәф Бәд ХХ əəə 29 ә ə Сәд ӧдә Д 

ӧз хә səy də ə ələ Sə əzəli gs ələ Sizə 

al, səp $. ад. “m Ona — вә әд aş сдә Олу 

öl, оз ә ад (ә (9 -МӘ әл 22 Аз Адәтә Sa су ә (9-33 

oa) ələ əəə бӱ дә дә ан ун 6 вә səyi АДЫ 

ЈВ о səl nəə ДӘ Вә ә əəə sə səli ДӘ, ӧн 

əhə ə 2 Kr ər “ə. 

dəs əə Soyle aş, öd GLoyali səl od ӧз, б дән 
дӧзән sədə СӘ ə Al ol Аз СА) ОЛ As ŞA әд 

- ə SU A gəl si dəə Son om ənt . 
lşəifi 2. ALƏ s ИН 

ALAY анд səb әјә 5 6, $ is oxla: uzlu. - 

Сил, дә Асан Елә әла әнә дә ә 



г ДӘ 3. S) ə 

assi әз б=-4, ЛА ə да 2” S yə əvəl лә 

ЕЛӘ Gə əsl, Vİ 52: ə al azə ә Саз HAS dA 

(isə Лә Ад kəş al əs ды 

əz ә iss əl əə T 128 оз зд oli, gəzə ә 
25, səli Јә АР ә Məl Sİ, кәл S oz 

аз səy səsə aul дә A də s AA sm as-i4 ğə Ҝ одә 

РУ ИЛ. 

ə əə ə ən ə 

gəh gəl вәдә dəəə zə Әт. ад зәбт 6 2 

r Ҹә a то ДӘ ə 
desə əkə üə. VU ел ана ба gə дәбә әд. (52,5 

ebəlsəbə, db ələ Az AL әда Səy səsə səl səsi, 

DE ə ə Su, YY yədə” al, 

дәбдә АСО ə 9 TA јә gə) БА 2. “uu Al ә 

x) gəm аб ә ә 3 -А di ou дә də ДӘ әәә gərə 
milena ВӘ oz” əə 36 ЈА дә ə səl 2 - БЕН 

oz zu VS kə “əə ai” диб ДА ләр ад банк Sb ASA əkək 

ЕА гәза “his “lz сәдр 3, иә ам” 9 “ə әмсә ә- 

ə дӱ әзӱ milə Јин əə иб уду) A los 

- xi $ əldə ar оха вәә әәә siz sələ аб Ләлә 

әхи) R 21 64 сдә ан с ә Sid ајә 25 Ов? 

Ед sa ә İSS аф al мәк он S əs нәдә сәда 

əzə cə £T ə 06 0- бәләд ənə Ala әд yx) sərləsb m 

ərə bələ (23 oŞə yaz gə əə S бл 3 o, вәд ə 



oo? ə Јән. .—. 

Əəə “ә ды бәз ə 32 AHI (s) (səl. / ЛЛ 

Азәр YY 3 Az БАҺАР Hə ад дә әз ə Ul оҝәХ222429 

əsəb ә əsməsi £? dəbə öəəə səl Ә8Уафә Sizsə ə əl 
əldə sadə səyəsil 5 əli gəksək GALA ДОӦТА gə 3 

əyə üə əli s SA ҝә Кәблә Ләҝәр 

R t 

ӧз gə azə ələ T ад Azək sazı Az dəsi әз 

kən ав ə əyən uşa ləq әдәдә ks 

ARA şələ бәд Ma sa ls, 6 gəz дәдә 

əz os səl, sə əb ol əəə səl oy ob əl əssə “ag: 

RA ə nəə ə 

öyə Fir әәә səsə əə ss ӧлохдд. 

öəzlə sələ A səl əba Ки, Ад әлә суни 
Мәнә ӧдә əə ədd, иә әзаб əs əlt odlu ДА 
Да ХХ gələli ə 11: asələ asçivə ди a. ән Әби деә-с 1: 

“əş Alə əə və. isə pəs əəə = Мыз ə дә 

Ы dası, os oya 2 Ен Ələ zi, едә ид. əyə 

əə yış aş laşa3 ə əsə lə дмә 0 $ ye əl əəə səbir 

sə sələ dizə дәф sək gə ə фм il gəzə oll, Саб 

sel, iz alkil əə. olki јан ә Ло ри ә lən јин 
ə SU әдәдә зә iy sis əyə ӧн əd kəm ələyə 
əvə дәј бәдә saz ад əl zə ozəl ах004 

Gəl əzə 5822 ələ A әдәдә əb лә ик 



V zə gəl ə. әс 

ə ış d” pı * дәдә şə мә ә ОФ “ə —. 

dədə lis sə sə ə5 ə əli zə GÖT. əsli sən s 

AA дәк әз yə дмә əli lk o dal sı S əzə —Ә 

$ )9- sə -.. b dm əə ад gö “əəə әәә YR зә 

му дәб “ ә si, ӧзӱн oan alisi АДА 

sə isəl səlli ə, səl, AU Сәј lə ду ДӰЗ bəl 

иә əl ки Səy cəyə ән 4 022 Ӧд О 

с сәд лад da səyə Diy "əb yəm aa nə әзәб. 
фа gəlsək dlə АЛ asa ələ Јән a əl ил ҝ̆а ДА 

ә ДӘ алә ана дуз ә Хәзәл әј сә 4) 
səb əə leşi әз әд ә онә Әәә ә ә ә məyər əə с" 

- - Һал әлә əəə зә əyən ə sən ОР gəl 034 Рәз ə A 
azə S R əksə, dili, Sa alı a, әзм əl yoo ибӧәһәом = 

изә məh ба aşəl ə әд ЈА әз ӧд ə əəə 

dələ də -—— - dələ әјә səsə daz Sə, osa 

Сд 2229 əə Ya... e Әз 

оз 6 фә (ə * 28 јә: ә ход зә лу səl əə də 

Ы дәјә әз ис̧ә алә си ә AİT pal gəzsə 
Әәә q əda ад әәә. 

ә ну ҝӧз әд. т Да дә x 24n- дәмә əə gə 

(292 Ӧз Вә. зд в-р sə ə әдән Ay 22 esə 

ду әәә pa dəl 4 bi ə məğ әдәф YA yo фә ədə | 

gə SA gi ə Oyl az lə, јлә Бр “kəb 

Siyər) вдә alə səl ОВ ә фә Sə UT əə əəə 



л гајә 

sir 

5... 
вә әнә əəşələ od A Lə dəyə er əldəki s sel 

ӧдә ӧдә isə ələ бәла 44 сәбә сијәәә Əəə T 

sə ətlə yas alə sl dsəəÜsə silsə b 21 
qabi dəəə al (səl 6 38 51 ә ә gəz 

ӧз. .. 2 ӧәсидә 2 9 ələ Ур изә 4 şiə a, дадә Әз) 

46. дә və əllə О әјә, КИ гәз eli, ələ əti 

üş ел И pla 4, solu Yu дә, ә ии 3 

сә gələ дәб аб уд ол гу СА вәил 

о = бәк fəl ə иј. Сака фәл дән әзә Лудов los 

дә Сак ya, дәб 455, иси әли 

дәдә ilə os “əə 6 хәз 64 вә c” вәд ə АД 

КР 1 
Ӧсдә ,aas- Iİ "ə daşı azil işə Gİ x ad, —. 

ДА dəə yy ayə 324 ui ət mülsəəb sayı — 

(ləv əsə eLə Es z ож202 R о2241 irs Ыл da ә 

“yə ə s əs iz (3222) adad Ələ әзәл ə çəəzərl sələ 

2225 әд rə ад Ју вх s Sa ə alu eLeəl. ЈС 

HÖR isə ” əsəs ов səb al sə Övdəş 1 әд 

: 53 əə s... ” Әла dib вәә ВБ əəə əə Gəl, 

əzəl ә səl ə ӧд əsə alə) Кан? (5505 246, аилә 

eu əsə АД ə sik a ol бил ә (68, Tar ” 
Мп 



дәбә ə əzə) rədə Gə,iS bə ——5 50... 

7 əbə pla sazz sələ anə дә дадә АЗ А 

ох Елләр Сн Һәә бз вәә ДА БӘӘ ДА сәдд. yas вәдә 

дәлә иб. Ы. Ки. ә ох) 

Göl LAL 5312 3621 ӧзАз sələ TT —əə bək 4 тк 

“əəə ма AL 48 дәј 2 ә“ SM) Әк из вә) 

дә Gözlə A оф ок јн әз б ek 2 isə бәд. 
ә ә ә 12 de əəə əbə və ədil әд. asi суја Сәј 

вәә әд аз вәд səslə gələk oil bə вида 
22 22 ӧд. ale cövdəə Ti isə ZA .. ә рб 

223 әт asaq Лу Хок 22 әс әд бә ҝәләк 

ozəl, iysiz Özgə ə ələk Әадә 939 s alisi, ok ӧдә ә 

səh si M дә əə YA GəL ҝӧлә Һә 

Ӧз дә ale asa) əs ökeə s Oş gəl сах 69 

(səli les gə 03 işyə3 rə? ola 6 ә =“48, =5- = 

Gə zə Əyə Ејибә pox ozlal şə çər дә АЗ 

ss, ə ölə sələ) dəə səki debi əla од səl 

к- sə isək şə) әәә фа ləl əlli, isə) $£ sə 565952 

ЗА esl, VT вәд la он Gəli bəkə блә ја ə gə ər 

5. və əəə: Олан əə ән “3537 хәз ид o “əy 

ә s g садә də, Tk Tə Әлә а= Mali “2 məli, 

дмә 1 ДМ vi: aşa ə Ади S” əsk ајама) 
azil es səs 



ол дада дәб 

səlli əl од аб дә лн јад səli də səli 
ӧл mə A = isə Sə, 1 Səsə әдәдә su ады 

ә әд АД ААбЫА də Səsi be ƏLA Ја, sayi, 

ән öl əələ AĞ “ӱр Мел Ы Böylə AU . 

ӧд ovdə ək LA çə gə? 3 2 əə 42 дәб 

дәм gəl oklass yl əə әдән səl əə səl diş səyə 

sr әһох Q ӧздз əv СА әәә üş yst) yas xə əəə və 

ӧмә аз A 3 a azə gəzə lə sələ Пәлә işle 

Lə İYL yə, ələyi vasi əsa АР al əz əla 

bəl isla кс FA xəbə 34 ә ҝә 22 Ба Сӧз әз 

səsi sar Е1 вәд) Uu: ә Јаз ОД лә бе ә 

Әәә Ҹә Әбәдхә ДЕ си бәдә yələr охла Әб ода 64 

ҝә əə isi, gə әда СӰРӘ al ə әда dər sə О АЗ 5 

Əldə ə вә о pl ә бә əzəl cal də 03 2164 

дӧзән Дәб) Әз ələ ә) 043 04 cəyi səl 

Ӧн он adi Хана sələ TT вәд oa 3 ə, 

Әз Әз ок TT asl sel əə Мә вә 636 ələ ə вәз Ән 

вә oya иә ТК asəəis Azə ӦЗ изә ал озеб 

Ех са он ləl isə pis әз бәјә дӧ бә ələ çə Он 

ИЈзоҝ 95 isə с тә 4) До 33 ил m“: 

ə Ы әд ATU səl әәә Ӧзә хан Ы 5 вә 

əl бӧвл alə Səy səl Аӱ ә Şə Gİ әлдә 
ə Вә ә Sə әда вәдә ə ә иә Дизә 63 

вә 5.дә Аз əə) dələ Sozu ələ Yes ӱз ах əəə 465309 
Мп? 



7 5, ҸЕ, әми OV 

әдән вәһ ов за ДӘ ə. ə 
əəə s. ex kəl He (ə Səni Fazil olu ə also) Ал 

ə r әз Məl 22 

ан АД вәл ә бә ә GSL 

os Әҹмән - uzr =. Һә әл әм бал ӧлӱн 2229 

аәд ol ДӘ Аб ә ә нәзә ән бәһ Лу all şilə s 

вр дә səbə asla АдезлА АБ зә des aba 
дада daş deyə lu маз 

мл 
Сәд əş әд ган “ə лә Да ДА ə 
сә (894 vəl əs ki məyə “əsla әд ӧдә 

22 әз zoə = Мад бәһ sə әлан они 

оз бәдә Ба ода вә ДӘ əzəl 69), Sİ gözə 

Иәог ОЗ зи əs 325 ozəl isə) pos ә ӧлә Ро дә 

SƏN сәәә səl, 9 әд dək (Оба (4 Х səmt дә 64 

sələ a ә E lalə sələ əbə sul şə də хә дә Од DƏB lə a 

Дә Ади НА ӦЗ ӧн əs sadə ЗМ salı Дур 

Бавдә Д, Коз а sələ од pə üs söz онбә 
a uzel лә 5. 3 baə ЗА Ев 

диб ə gö, da, лдә 5. salub 

QA) ДӦБ АК АЛ вдә səslə elə səl isə sizede ŞƏĞLA ах 

АДИ АЛИ R səni bədə ə 

ох ə 1: 63 ə дә Qə las, Дуа әд ә sə ii, 



oTo YakUŞ ә. 

" ик 4 —.. За Мәдә ДӧӘјӰх Е22 202 

əmə ә ssa да бз A əm он4 s 8 ə sə əy 

ад 4 Һи Ан АЛ ааа До әв isə/əl 

дә бә ва əə səl аб Һс оз? ЫЫ 2 ә 
О Zoğal Alə ggeəələ ола? sə əə Ы 454 259 ә 

Оз sət Ӧд әә АД ә иб məl иә bögəh әз. әз22 

кк (əbə 4503 ..... bs “500 ә 

sama ə PS zəl ә ә azal әдә A dən o əyiələ birə 

“əbi хәр ҺӘР әДГКИААЛу Аз 

ol əə ДӘ дӱ Azlo aa üs ә ајә ə dəy səl ə 

Әләз (ә də ələ sələ ə” dal osəl əəə sə) sələ 

dəə лодан фә 3 6 ах ələ 0224 һәзәзфб зә, 

ЕР. ҝӧ, ҺД. 

Ӧз də ə 6 asi ələl sU sal dəs sale əə, ҝә 

дә ә ааа ун ә вн он ӧдә вәд ан 
одуну Һам 4 əb ә дә ӱјаАиА АД ә 

45) Жак Евә ДӘ дӱнән “sz 54 ər. 

gözi одун Ми asa ps ан ав Ан asa əl, çə ək 
ına asələ az, azda BA ед s əl la siz 

вәд вдн ALA əm yz adə əl әнә ид ӧн 

“ör bölə ŞO səl sö ə s duq lz 3044 

508, do əxi сәф И әм о олан da, 

ә бәс одун Şur sal gəl əəən ələl ә ə əsə 
AŞA од Ы зи “4 әзаб iə əə sə 3 Ӧ8Јә 3) 



yelə Yo ə 

əzə DəBlə yə ЕДӘ ələ sələ Tt səl sal задә ул 
Саз oa ахы hələm AL ile Sİ .... әз јә 

əəə ә 4, ә әд бәлә Ја Gil sələ Y. әм 

Ӧз asələ ән јә вә ДӘ A ДӘ БА ә слм səy alə, 
Ҹә ә ә ədil əsk 5 yay ә ба он ДӘ 9377 64 

Јазда ya оф адын Дак Az ea ə Дәб 

ЕР as dəbə nn. 
əəə Və (sə əə ə ə дә “ə с) ə Ы ад әәә 3 gəz 

3 ə |. Səbə) Yarar SA (sə) Hn од ЕА 

“EM sö də. rarı Vo зәл 5 ə ələk ə Ӧз 

(səl) zı “Ə” хә ozu odu 543, ох 2 əəə slam 

узада bud $, әәә дәјә а Ы zə ә Gul, vu 

cl zə vətəTA asal, 3 дәјә Müs os сиј ҸУ 529 

ız, (səl . ə düz. Gə 829) Gə əl 20 ад “ə Сәд ды 

sə əs əl isə, səl 

ƏRİ sə əbi = əə dA zə gəh Gəlir əb аз) 

pəs 3223 69): çə di uəsə ara ə dəb $ gös “ә. 

ӧз gəl ә5ә ” S sal Му ӧмә әәә yl ДӘ əyə вәд 

Ox ə o ə - ОД əəə ӦЗ əl Әт вә A Sə 

ӘЛ üə zəl 2 £ asa esl yy sasi gi əə QAL 

dəs "daşı ie ə ə ələ əə səl дә Ço oa 64) 

138 Саз 4 dy? әмлә gə Gİ ə ə əəə 



олу У ад, 423 әб 

vəyə озар əyə yalı ə əəə Tİ səl бә A as ә ә əə 

esil çə əs oni oya ə Vo 50 əsil “Su (79 ŞERƏ qə 

səl əsə) üş Q aşa бәлә yal, 644 В Sa. 

A ә omə işls ӧд ol 634 (95. кә она иә" 

дәсти sal iə Lə sək әз вә) әз вдә 

әд əYA вә Бл лә лан Ер ələ оду вәдә 

сӧзә Об ə əhə öl дӱ sək ЕР "Об (ә с вәд ду" О 

РУ 

гә rilə sər ҝәдә ә oa ad işə ələ әјә ә 5 gn 

49, ад sb ə 5 gsə, 5 Pub дә ӦхӘДә сә ән odlu, us 

dak әдәд əsə A ab salı eLə б2д9 

ӧдә Şal ə sale ә Дӱн дуз GÖ ga dl sal il 

КР КГ ЕР 
Ән 6 вәд Ју aşk ils 52 62 ҝӧјӱ. Сәд ҝӧ. 62 54 

olu usda, “ə Əşəs ə адлә sə обәмән ој sə 

дәв) Sö əl ӧ Ӧз ailə ə dəriyə зә $£ ӱз ə) ӧ ӧлмә) 

ә sal о) eb 4 de Doy иә as, 6Дӱ дӱзә 

R. ə əə £1 вәд аны ələ ад дадә дә 

ӘЛ ə odu ey səs z Özəl Usb) və cəl сә. GəL 4 ə əyə 

ӧз ан Дад ə ə 0.0 
Едди dəb вәә ob gə səylə ӧдә дә әс ә де 

Әәә дәк Оз ддјә Нә вә әлә) с 

ЫД ә ән, 23 ада Оз ls фәкб Н ələ 
иә, aşağ”) 66, üs ә ul, əl 13 615, 



yayı üs du 

—a: os, Каан ХП ви ә. (şəyin да 

— әд yc Јәеә (54-49 oŞu gəl ә ә 3 әнә дәј (səl 

Оду ə səl) ə ӧд әнә olla gəm. saz sə Әсәд 

az) işa əy ələ $ зәдә dər ə “r “рдһсд"1) иә AL ӧд 

ә bə səl əə çbə 550 ә 2-4 Lə ИЗ əl 39 
ә вдә ə с Ан ДӘ ТЕ әд ДӘ әәә 3: 

ә елә) арда gə вәд ДӰ ә əbə 

ҺА әта (397 ба АЛ Лә Sassi s eb 

сә 3 тә Фа бју ук S вә əəə sə isə 54 

yə ОД rilə ə вәһ дә Әлә ə ələ aş ölə əmələ 

ДЛ Әв sə Tü səl дә qaşa uşlilə 20 

ə şə әәә Sö 5 (SA ə 2625 ə. ә2192 ə sz əə gi 

4903 022 çə və ə əb əyal ga azə ə adlı gə alə ә ТИ вәд 

lu ol “и ОР аҹ oa ə TA pis zə Bİ, pos 

ZƏ ə ot ol azə o dəs ə Tü вәһ osa) Јән dz əl səl 

Сд —” дәјә Də 9-дә вәд ә ə Лала 2553 

dA ə zə ə АК Sə su ƏŞİ els 

әләни Hə РН əə ə 

ӦЗДӘ дада Саз аб ASA ədl 222 səl ss A 
ələl çə s. ül ЕДИР ӧјжоә9 GT LƏL 1594, 240 

ə sa) ə örə və səl pək * 3 ə əəə ə (3 с2/ә вдә 

ә ди Јән ə Ə ə əy öz zə əc laz 

ә çə Ку, ә. 2” 

ӧдә дк сәд аба Ӧлӱ әјә elo ә səl 



üə Kali, Qəzg 

ə ин —. qəsle doll əə ə əsə yik LA os 

ӧдә S. 325, Al asa јаја Әәә geleçü 

sis gə Y.S. әәә a. әса İİ əl, вдә səl әфә АС öl 

AS ək S bə АЈ. А лса 3 ə yaa 

- ӧнә Mər Ед Ајә 82 ә ы 

дл дәндә АДИЛ əbəSyəcədləş ELAY 344 

сәд, “5 .. S s kə Saban ӧдә, Ҹ kel 

ӧзәк ҸӘ он cəki : sələ 1 ӦЗ oya 4, ӧх ə 
бз səl ii иә мәст lə Sl u 

Qə Sadə le ö әб ӧлә әәә qəl =б o. ӧлә 2509) 

çəki İk əə səl sə әд əə əzəl sə ək səl, 069 
Сәда o дл Səəyəsə 32 ӧзәл səp ələ ələləsəTi 

GUN ə İY sök Gəl ləl os, Јән də əla TƏRİFİ 

(səyə 1 ӧз ә ДА əəə oya o ә ЕА sisə 

дә здз Ы, ә (6 9-дә, al xə әәә бәз 

ə дә. Slos 4 də, -— ә s əə s Ы S yanə omə) 

АД За ә iş, “İs a əsə АЗ Вон STA дәфәјә 

Һә Һәәә bədii iə sal dl лә од 
ә s —. $ yev. .—.—. Әһ Ки ЗД Зән əə ӧд 

əl А al бл 32, Əəə АДА blə) бә 

әл Хәм si iə gə oya ll ә, =. ДЕЈ одла 
səb Hə 30x Lü вәфат Gsl зә базу дә gə —.. 

ou yal aad s 3) Оту пәдә səb sə Ју. ela əsib он 

гәлһ səslə, adı ДӘ - SS o, cal aşı El əzəəi FAŞ 



Ла 9öu .. ОЛА 

ӦЗ ələ Uu. ӘЗМ 33 зм О —. gəl да 

ələl, ok s ола О” Lə, ol isə д ӧд ә. . әа 

зә Әәә səsə LE әлә дәвә ДӘ ә аз оз 
ӧӘә аләмә yal o əəə lis də, se ən 

ə əs 

dəə ај sl b, дһ дәбә əd 
Јес су S вдд a al дәдә. aaz əə zə əzə 

ələ дәдә т s (əə keçə ol, buye дәдә gəzə 

Ләк dəl, azi səsə дәдә ә əldə, Soz ад. 
2... әз" 28525) dəə Јаҝ̆ Әәә 
lə Yes ЈаСади ə ада ДӘ Mer “N əhəsəlrə 

məmə лә təl LAL lə asi səl əksə Gə о Aa ul. 

ҹә .. ДАМА әЈә озк2 ..... ——.5. 

əd el ӧхдәд охун AYİ əs азда Ја ааа 22 Елла 

gül gəssə 22.93 ән Lal ал əəə ələl 4495 Dəv 

işlək o Abas Ба əsə aşka QA ДӘ ә səyi ав 

— ҝәз Gələ əsə Lisa) 9205 odlu LA A əsə 

Сәј 5 дә) zə əb ə sizə gəl дә ə ЕР 1 ə nəl 

Əzəm (ələl əəən ola Һә QAR 

sə alə дәб сдә dəb am əks das ду вә ләҹә 

дә Göz sə S АДУ 3 ak зә ola an əə Јаҝ̆, H 

бә, әдәд, ə Ы̇рма кә Ы̇в alla özəl Y (52) әда əəə 

дә day os sa A sa məl вә ge gel 



оу1 A AQ ә 

Ur öd ә üzə Er iə See scb R. “5 Ы özəl 

Дәли ә даа ДА ндә Әбд əsa 

әзәл aşa dala Ара ааа рә зи 

də ааа ә Әз аа əla radar 
ә РЕА SUS aşya AA Hs bab a 

İs eylə Sb zəl ал adə əə İsa az səb əbə 

$ yelə, izə дә duz QAL az zə 8. 3 gə üş yil, 

ölə ədu Кан A s əə esə Sayi 

2388, 3) BRİ dm ayi adə nəə İsə oya S ola он $) 

КР al sə saz 4 Kalik 33 əə əc 
дә ад əŞla Ләк ан ДА əə ә lal əni 

дәдав ат од əəə Созәдд а әнә АС) ANA 
бә səyi Һә абад АМ ел әд зә “255 (524 

дӱ səyə зи гәдә әда ZA ə də ,ay de Zə as 
sla AS S” Јадә “ə əsil Ја фә мәаф ни aa 

ади јемәмәк ад gələ ə yadı ən 
Ја sul әл səəblə Südə әд әәә әс üş ə. 

dizə s yoz səli qalsa seyi Sal ku, 
Әәә s AA aile asa әз əsi isa 
Gə zam да Дәф ас ә әј бәлә 423 0. sadi 

92 ду б adil с aa asl, Yes ça o, Zə c-b hc 

2228, вә узун бәј ҝә Әлә selə S gə əl дә Рә ölə 

вәә ala, . uş, azadə – 4 r € ey нјн 



“5 ORAL 2-1 ә" “әј ә if . ДА ә Şək kə ик 

һә isən. aaz Ја вә ӧс əsə гал Su 

= $ ozel gəl r зы əə 495 85 11, 

əzəl qisa Şək vəyə ади ә Бон “b əəə ə gel əlg çəl 

ә рз ә ss зә ә . .. Vəə səl 403 42 əali 

Суда ya кә Әк аз 2-69 Sd 3664, зәр 

РН ЕДА РАР A дә Sə 
gizl әз şi Aİ алан OXA ə ssy ə Ди 

ә ә a uş nı = әд ра Аво сс si ls əz 

Бадә ə $ əəə İr дәјә дәјә “азб cil, “əvəl 2221 

os əsə cə” ә Ат ад ә ЈА, bss ldə. “o 

дк әз әтәк ак БА әәә елди дәфә 

АК  А sıza ни ela, 

s... to “əri (6/$ əlkə 25, еда 8229 ҹс. 

qədar aa aaz фу sal aa ale, “19 iə 

sək зә иди бә ЈА) ә” оха бәрк дәв SAL 
вәс -а — ДА ВӘ, lən = ЫД 

2632, gəzə Lə 6, Sə дә ди kəş 22 es 

сә “. Ад, | Gizə 92 kə С̧а ту ин — ә әәә ез .” 

5-0... əş Ди АР aka Sə sə 

süls olkə: siz yy s şə əs 

Gə İri 25 ə sil Əə әд 8 уз. 4 әр ОЗ rə 

са as ALAN a r r 

Сәда ӧз s. о СулЫ Al, Qə yö əs “əsil si 556 



оус̧ Tea. sö” 

—ək əzə 

tələ: Од әзәл дә gəz sətsəl аб sə oldu Каи 
5 ән .. . ә ды д Сәд алә 

Ак РС yəls” Әнәв 22. bi .. әд Qal 

e di əə * ее ии би Gər ЫЈ нә (ә 

gə 77 . do Uu s kə ə 

isə ə. - - aq dəə – о sə 

тән — = — АКИ иб 

ә üə ləl 8: oy əkə əh eLə szəly yesi ost ələl, 

ehe özəl ДӘ саз dəə, əl əəə ya səl Sel 5 

olu , əma ob o” əsi səbə Са ди 22A Ак 
vəl ət asa də sə ə ə əyə A cə, szəhəs Ы €) əllə 

вә dils iyə ələyi sələ ан ələ s şək əsə) € əəə 

“ə, ӧдә 41 АӘД сәбә əl ələl, Ал Е- əl s ran 

sə 2 ödə са Манә" ə * . “əl ни 

ka ürə əəə həs јс ии ә s" ə Ы 

222 онә бәдә ә “ идә diz ələ әдәб =), 

əəə sa ə ƏR UL əzə sala se əəə ӧдә S isəm 

dəs əl ə iə sra sə до S yə əd əl ssy R вәд. 



ХәјД. 3416, оут 

ҺР ləmə ЕР TE 

Ре nəsaləəsi ад S ə gə əkə 
$$ əə ән ə О4ЛӘ gədə s səli Azə ə gsl, 

һәб, əə дә sel ОЗ sə mə тәздәзәә 6068 yam 

МУС Ја Al “b 

дӧзән мә ənə sal бәдә əmən ба dəl yəsi Ge) 

әәхом sələ Кебомдуед pa mə ədil 9Y: Азак дә- 

əsl s Əzəli du alə yol ви ОЛ нә sə ав 

eu əəə əməl, 120 ə ә әәә Ди Аз Әнддән 

әдәдә ҝн, ә. ou sə S 2 зәз 

БЕЛ yə Әв əmə QəLəL əli ə əsə dəl oğ əş 5 
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də hrygələz, SL- A səli дәлә ааа ә 1-дә 

ҺӘ КР ə әәә (ај əə ә әд 
menu o... gə Савә Дәфә sə ox ӧз 

416 бәз, əə) Bəla ода ӘЛ дә зәл 

вә ә дл 411. дәб allı deə yələr он S əsəb Ја 459 

oa de ələ yelə ömə33 o həə əəə. S al они бәд 

yaşayı да 6 sur məə A də ədə 

alə ol, eləsə dələ əə ЫЈ H- pər 

li) ozun əibibə = ŞA gər üə ə Sə 

Sə 4, бәк ә gələsi geəiisəl QəLə О" 264, | 

ДӘ Лә диб на “Azunu alla 



ади ok 

әда кә ба әдәдә Sə си) 2 ә әда ди əş 

Аја вә ә a Səsli yəy nəm izə əə 1 nəq əl 

Ајә бәлә ана ин вә он бә аб 

ӧд ӧЗӘ од дн кә) У ан səm təl əyə ssl мән 

дмәк сӧздә бәј ӧмә zə o sə МА вәбдун 

вәз Rəyə oz сдә вә ХУДУ Rə sə sal edo ol, 

Gəzən ә DUL бә lə əkə $ gəl Авад Әз әз хә To 

ӧдәтл ələyə əyə ндә əza мә ə Јаддә 634, 
Әј УС бос әл Елә aa ә olla alə 

ә ә özəəbə одлу ӧз 4 һәлә SÖ ӧз зә әз səl) 

әдәд ә ӘЛА ӧлә Дрӱ ти вәд дә ад Su, sə 

аз al sou əsə дә az gə əyə ә тл Mal, du, 

səl əə ӘЛ, д sal əyi s (sel: lə əə özl dən 

səyə ва zəl ŞƏ ə Şİ ən yəsi Al A kəsəri 
dəəə зә“ yeli sss səbə ə AL S вав дә 

pazl зә dələti elə = $ Mal ea әдән ӧд ә 

S-ə əsə зад Хан од сн бәдә әдәд ДЕ әәә 
МТ әәә özl Sə sələ ҝн вәә 3 092 О) әзәд 

Əla әд АЗ ӧзәл ӱзә ӧмә ббә Әс sal ӧдә $ S os, 
əəə 34 A YY yaxala ДӘ лә ӧзәји zə ə rə 

Даҝ̆ аб әдәб, sizi Су asas sələ əz səl ә əə 

зд qəs Јад sə Aş вәд ДА ОлӘв gəli sal ə 6. gə üə AB 

Ев ə ə ə dəl S səy ын б s A AA О4 A ə Tk asa) 

о” 



дә. (sə yaş asi “əl, vəya səli дә -. 

əd: səyi дмә ә Tə Ləl DS selə odu 467 BUTA 
(əti bədə əli giz okdlas bəli zə Şək dlə səl, 

ət vəs yə sü zəl 501 sələ Ки Ы хә 

ОВА әәә sələ дәР aa. “bəlli, (səl 35 OLA зд әз ид 

ӧдәмә. зд едә 24 

хәббол 

Дәм ам əəə ri 2 122 да əəlsəl Ди Ӧз 

“Фи 2 әлә вәә Дәф јасы, ә ən içə) YT sö 

Az səyə ub ər. Дуа Арон iə ән 

Озан әјә bət вәд ә јә sal ə əəə Sözə əsəb 

әд ( КИ  и S səy, Дал әәә ҝӧ 

әзәр ədil eldi УӦ ҝә дӧ ə əə 5 02? Əzəli == “ РАР, 

ә ПР. -. ədə ozü ru 

GÖYƏM. (sail yi kəsə özəl = Fə kisədə əski СА ər 

Аз оха зә by 22 - -— oələ ələ sib он ДА 

Yaa (LA səl yi, Ы. Ад зә ə oxlS” 

ӧд зәј ә iə ӧ Ӧз АЗ ә siy səylə gəl əzə 

səli əldə, səyi oç, Ен S A адыда 
вәд KA, аз yola əl gə, вәһ gəbə oda də иә" 
аддыр dz ә HE 60 ОЗ бә .. ə ИА кг 92 ə ЫЫ 1 

сә gə ӧдә да 6Ддә дә əbi. ӧз əə 02, 65АДИ du 

əə ас bali də) Səsi ye әдән 



— 

əə од вә ә Н врә ак ә ol oy o ədl 

бәдә оз4 02 од gögə) əli 6 sə, бир ә алә 

АР СЕС РС ИЛ СК 

Сиз еда од S ә geri səbə oəkə Мә HALAL ОЗ 

ЕТ gələ sak yl oz sləbasaq 

аб ә јә A AS иб asas дил əyal ə, 
дә һәз3. әм ӧдә İY әт ДЕ нә, sə, “ə. 

əy əs аул ааа ә әла A dA sal gə, 

“əsə: СХА 0995 ə — ӧз yə 5, әҝ̆ ən дә 40 çü 

Glalsək ә $ a О bələ ə ə İt ел ev Əə” rə 690 

дијә TL yəy is “ *Ј2 охда дәр GəL ДИ ә 1 səli 

ә әәә аб sa Әбд 0 634 јазы 
мә ам Ада әдәдә x Ti isəlyl Azsi, әз sə 

Ӧв2 әдәд (202 гјдә. әд ә 1 özik A ə, Vəlsək 

әд ә КИ səl oz dəə ӧз Çəkə Ј9, dəsi 

oxla gə əə sələ oz sə АЛ зд TT ахмаг ед сун Sür 

ә əm əs sak cal әд уб də əla 5, 

КР ЛОР Һи 

Gələə5 əb asəul 3, Lə A AA asas ola sələ a ДӘ sədi sə 

. Әз əəə 324 2 вә S əl Дад sla, дә 

odu lum uy “и öv oz Us əə ər To sal 

döy gələ sadə, dələ судХа сизә TÜ isa) .. — 

Дик уз ДА Ја ди зә ДӘ s сәј selə, sil 
ЗД ә Даба 5 де əsə) вә aşı нә oa ə әдәб 



oA“ V 532, ÜL 

döv. Хр әдәб Са, вә,А os 25 s) дә ә. 2 60 аз 

od əə әд Әһ ә мә TA АД ыӧ. səyə gəz 

дәб pi dəl asələ SAİL вә sz, əş yal 

вәд дә ОЗ әда бә du zs gəl S) osa “S ölsə 
sədi səsə m... дә. вәдә gə “ә Сд дә İl 

сда esi asl да du дә sd ASALA 

(У 242 охдамә) Јаз MAL бә да ək ora ozylul 
b әәә ДӘ да “ua dəli ə СТ yə ик 

ејд әз 25 да, |... с ах) 2”, 45, əsə əə VT asl 

и el бәды sə YA бәм на әәә Yə 22 ek alə 

Gələ s ааба a бә 

= јыҝ̆ын 

ЕА ал 22 eb də 3 sl ” Бр, Ехо əz сә Hə əl 

“3. ә. = ЈА, ӧд ələ səslə ан ен Сали 
хи ҺР РН Ни .——— ol 

gedirsə Һәлл əlin 5 әлә daşlı 

TATU ии Se АИР әр 1 ĞA он әд 

ə. azal uu Ерик R ölə ələ diya, -. 

ода İyl səlalsəi ЈА, АДИ АК əsla, Şək səslə . 

Ələ УА 15, asəl | əə әдәдә РЛӘР sələ ЗД ә 

ам ә od gəbə əzib ol с 0əəY. вәлә o, 

ox İs əz) ə РУ УЛЈА = вә ә səl, 
oa əsə аба ен ҺӘ Lə әл Даһа ди 



од | oAA 

Ala 2 Saya вәә ХД öməyə əəə dəə yə 36 23 UL sə) 

səli, lə вәд işə әд sə ви A as əs s АДА әз 

..... ... dəy um $ səsə ələ ӧдә. 
вәд ә İsə әд a ozu ан ətək ЈА, Ло Ол вәдә 
S səl Мә әј бәм ә Зән əkək QAL IY 

sə MA әд бә хт ә зә 2 Ӧ əbə by öyə 
әәә da сузде әј, dok ol Ar 39 məş әҝ̆а 

Од ед 048 сх əkək ә şə) ələk ni ə sl sz Бо 

әв Од 2 1А дәг səl yı 512 .. Sl 5 va 5Д 

dö os — 5 1124. За SSN 

зә Saz Şa ələl sul İsa, eləsi, ELZA AŞ ба 

ӧдәјән ну ја вәдә ӦЈӘ səli ӧ әда ә Тә сәбә, 

дә дә ƏSA = dA ol, Оз “ə $ azə əl анд əbə 

“edu Məzə s база 5 Gə isə, дәдә 

Әб Göz eu ka У, ələk hi İT Gul, ÇL) əvəz әјә, 

ü, AA ис Лә Сад аһа Да dəyi 3 
(Гида Аб. бр ҹә YA, аҝ̆а иә" ələl 

Еһ zu 2. əki вә 9 ә ə ЈР 9 sələ 

бәд 2 аб ssl, — ҺӘ ки ә by, 

ид едә özi əə b asa СА) TI lə) —- əl sü UL, TL 

edi Sİ әмәјә səli Asəl ss, səba Ј84, 

dəbə anə eLə da daa əbə azı ЈА A ə əbi 
GəL s Aaa md ДӘ. ДА са iLə лыДы pə Fk (АДА 
әзди, səb Хә д daz sə ә TY səl Дал Şə 



ot) iy ayı ә 

ermə əəə sr “əsə ət (səl .Mlus,s ATILIR Gə ə 64 јә 

гәз A əl gə ӘЛ ӦЗ ох әд əə ол ЈА,А вәд 

лә ays ДӘ ДА оз, ә aşa TE: asal алә, 
bəyən ә əə сәд yelə дә gəl әв Şal әдәби 
удда ДӘ ДӘ səyə ə əbi əyə ol си) бә бу То 639 

ЈИ S talS әд. irə акЫ A sələ Pe səli 

0. olo ә. 

gi is ӦӘ səl, əd она sə 5, TY asa A ə вәд 44 
СА Rə 5 YA yə ə sls? Да “əzələ ӘЛ АЈ 

ә, R 64, Vəlzəl öz, Ərə ələl дә zır 64, | əə Оса əşi 

səli əsə ez) dəbə od аҝ̆ әз алә bə şi əl 

Gələ. dəllək. hu SAZ A ə АЛ a 

məlu sssi уна DAL dəri səsə zs sə a од ә 

әдәддә кл бә də əfi вәд) 

дӧ әдәд Ар. isə әд дәдә . әз јә as сдә əssə, 

әт asli A gx A də ә јас әм ҹ 03) 295 ə YT. бәк 

Əl dəl озу) $ 64) əə oz yə sələ бәд9 ip ен 

ДАК әнә дә səlib oliLəl əl лдә онда бәк əbə 
Әлә ox да siy: од gə sə səla gal iəd Ла: зд 

AİL ə Дизә ӧз ОВ dəl sə də dəl geli səl ə SS 

sə əl ҝә dəə 

və ələ əl 

әда ədyal Sas ul üə 



nakəs səs ot. 

Фи с ҹи вәлә 
Фи УБ АЛА sale AS xalisə, 

əl ОВ јан из ӧдә ozəl asələ sə zən Од 

ər nə ə əə 
ə əsa a ə Задә aş vz 
ei eyla səli ə sək səy əsi STAR sal səl sz, 

(52.28 вә azə ə əə Аз ә səsə səli) 55 Ag? ol səli əş 

s... САХА 43 Ај ЫБ. x Sə ох əə .—. о 
Gəl ds sələ əə дә әмәк вә ам yi 

GEL AS ә vəsə əə ФА a ә 5 ozel əs 
(dlə elə aya all GÖM əəən ə əlləayə səlis 
“əsə əyə ә gə oil Lü алә əzələsi QALA gö Şell 

cə? dz, 54) Ы Бала әз әј од ал јә Ад. 

Сәд (6 5 ə 22 Ələ 333391 бә vəyə) Qiz. ə) dər С)ддәә 

әәә a AQALA r зы 2 сәј ә ај 

оддан 49 ЈА Да әәә Мә ај да a 
Даз аб да бә ал) SAÇA ДӘ јә sə 

səli, дә ә әнд oa səl ig ələl əs lə os 

dl AL od ааа Вә Ад әЫБ лл 

ЫХ. rə hs səl —.. Һәәә 6445 cal 

ЈА- Јӧрӱк ан әзијәт sələ аз он ДА онда. səli sal 

бәзи мј 2 ЕА ТОР СУ 
ƏRƏ” аз .Хәи-азәу - 5 вәд olu zm си ӦЗ məb sə? 

ə ə аб ӧз дә2 əə 



од лад 4 25 

9 Sə SA Елә “ə о 29 2 Əəə ali СА ərəbə әд иј 

дә 5" әда 8321 Sus A a 2 ә ə Verən 

çü x... ÜSLU ayısı, seki sə) dəl gəl 

433 cəkən сәд ҝн nu Ə Сауе İşə 

öm əslayl ə sə ALL Ss al kay dəbə saz әд 

a Вә ə əəə 

əəə ya ə səsə әәә əə әт aks) 
əkə 504 СдәлДИ də yəti Yağı Sua dlə zu səsə VAL isə. 

93" Ыдол ƏB əyən gəl Әәә бәд 

cəl ESA nəl 

21 döl AU S ə, ol rə 54 дә ијә? сәд 2” 

ај S iss” Mur əə RB asla A əə ОК ә S елә 

ӦЗ əl ә ә Ӱт вәд лв 80 Ӧд =9, 4 pək 

Јад S) şət gəl əə kəm әлә) Һәмән з əəə si alu 

x Фә, "dö ə ə 0. 

Süz AA əs әәә вәә ед ејб 422 әј Н 

oa) Дәдә ааа ә ал ә ди әда 

yə) el, əə ОД Әб да zi еәујддә дә — 

гә ән вәб R ə ə dl ән 

AL әв des ЛА вәја ә SAY вәба Ји ə =“ 

бә AA əəə ҸӘ AB алә вәлә asl döyə səyə gşləs 
$), аба əli әд Мә бә ба əəə 

4) uz О mər FT дәмә даа 6 əəə 44 im Дәм öyə 
Pp 



iya, YA о4т 

әда Ҹә də, gəz әјә аса bs әәә öv Əşya öyə 4 

гәз лә Әәә sələ Sə ədl ay Sə ər 

sizsə sələ Уз demə Бб özl оја ə $ Şodla gə, 

кә “ə əŞ ә ән Ләбләх аг с əə 348 5 sə on 

ӧд ә əl sələ ə $” әлә əyi әјә səli GAL 6 
ДӘ əs əl sayə 5 əy ə saba s = Јејајл 

вәз se GəL Ölə əş? o Әз əY asələ sələ ələş, 

мј ӧлә ә Ја Хәзәл вә . 0. 

Kə “09 Әәә он 2 ələş əl sə ə. 

5... О.193 27, 429) Lə əzə ә әм әз ә : 4 

əd seal АМР əəə əə əə ələ 

ə “zə eSİl һә әј “ə 45, əs s УД əl Us 

gələ oslz la, elil dədəl. Al ələ Məs од xr 

Gələ ərə zə ool, $) Səs səb 2 Gİ cəğl iə әдәд 

КГ ДО Ки ә из: ӧдә мә ӧз ә 5 См? 

sə a əmi sə 23) əə 67 şal Al аб 2 ләһ As Six a 

o İk oya ә Sea Ayı әз ә дәб ə мәзун О 

бә ҝ. ömrə лабӱд с̧ә ayə, адәм 

ƏL әд ә ун Лә yazi gəl ay x ə SoŞ eŞ Ak 
əslən 11 тк" ә о (səl 2249 о əya 93 ә (5024 o yağ As” 

идә дә бҝ ам AS ğu дәјә 6 əsə əl 

Əəə” ləb sm-ə ə А 1638 оз дмә гз ДА ЕЈ) вә дә ә 

səli 6 lə “ә (7744 әз о” Al ənə səl hası gə 



oo AAA 

Gü o) əyə бәлә Pad olm To yə yo s Şə 

gəl әд əb “R $ ə Gəl zəl Јәзди әл 

әзм əhali əə 1:3 Әәә әәә дәвә? ҺЛ... 

а АД ак ааа мк si ДӘ әлә әјә Fəs o əs МӘЛӘ 

ә ә? ә ДӘ əzə alə əli ә лә ә вәд yk əm 

әд он Әәј- бумә ләди əsə ALL sə LL сә o əYy 

əş SV) yə ələ Мах AU gələ Sala sə Qəfər 

ЈР ӧдә ә. As kələ yə — әд он бә TA онә с 

sazı ios Al sə ə la 

ә ə ə ə. ə. дә 

. дә Əə oyei AV söyə adl çu МА ət вә зә) 

сән ҸӘ вәд əə adə Ји ә sə зә ДӘБ asl əl 

Qə aşa önə әдәд“ -Һ Сд сдә = 1 

Ada zəl Сиз ə. ii şr ә едә Şə әәә ЈА VAY 

səl ә * ə ӦӦ S səli gə A səl еди asəll gə 

eye Yİ ва Даз ә asələ, ӧз јән yə əy 

Ae əy os ə oa sə dələ əəəələə јә və əyə ӧдә 

xəli ass əməl ӧдә, əli әәә Sİ ДИ səli dəə LƏSİ səsə, 

ol yə вә фәәк иә saylı ad) sə ətə əl лдә gə də, 
ад ә ә он кә Әдән lz aləmə вз) дә 
əsə əəə АДДА әәә cə ədil 3803 əsil 
ALA cy “AL s Sə s ндн ДӘ ə əsə çi Aa o 

2: 5, әЈАә оз ов alə $ ozelə rə 2 Şal de 

дә вәә gs ədə Јӱз səyi əə TA: oeşəziəə 68 zə 
Ррг 



мәдә ok, 

Ҹә ајә ә- “üs $ ə əSləzul alə ə en s 

әв dəyə ән S əyə əl səylə, Де, ә cəl $ ə 
sik iyu. zi РАР АМ “әз 5 ҹә Mö. ıq 

ӧз Əba ә әәә əə bəb sə Səd, ə S 899 дд2 ӧз 

ər 39-22 əə, дм з Ан əsə 142, Зән ви be 

sə S . sə Од lə so Јел $ əza = dəl “öl 

.. Од əəə dy ələl 8 .... alası yə sələ 

UL, lo ән iə: хи “ә S вә ...—.. 

oğə о” $ təşə5 2... о244 әәә RI –-- 

оз әјә (ə əy = dəə 0455. cl Vəə ” Şe) sə 

уфа ә, Ди Sd ay su ХД 

с ən 1А.Асадәзә АЛА сә a3),, ДӘ Ыӧ омо- 

Оз Мӧрәәб ан o 5 әда ә Ss sə Sü әзә- 

зи vəyə јх ОР, alam duy sb yad e əsli ха 

lələr, Ада дад әдәдә ди əyə дәф ад ДА 
ЫП ва ә әнә ад әз al də əl 

Анд әд ә əs, s блә әкән 
дә əl UL səl ələ səl səylə də S, sədilə sələ alı, 

с” ЈА. “xa üş yədan сиј (до ad ДИ Ӧз ТГ ада vəl şə 

oya, вә Sala səm əz dlə əəə ls əə ә ДӘ 
səb bəsə səylə gəl HəR Sa bə Uu 

әәә s... oy alaşa əsə əəə ələ ә Ы дӱ 

Gəl сдә (5 əə Əəəbir gəl gəl gəbə səylə TR: 33 əə Мен 

“ənə sə gs (4922 ә ФА лаз одоу 4 иләдә ək: 



оду дә. üş MAES 

rər omlsuğə Са ӰЗ ӧлә ад әәә гә ai 

odla? 229 05 god 3 ədəb A səra вәә Дул 
gə A, asələ gəl ə Dəbə İsə 33327 вәба. (ә 

= UĞ Mə әз әл 1. " ЈӦАдд ələ | i VA cədəl dəb “ə əə 

SƏR sə ЈА, Аб н ә гәт одла 4 ОЗ ә Аҝ̆Ы 

ДӦ дә аб .. de ol bəs нә lan əyi 
ддә Əmə əl бә ӱтвдә əə 1 A ӧдә ez ə dəbi, 

ӧдә 6 6 Јл ә də ə yz sə mə əəə Əlyar 

səl diy әд вәһ ә əl ә, Мм əz ДӰЗ. 24 

(2 әд зд да аһ. Ul səs əə əəə galib ə İT. isa, 6 әз әәдӱ кә, ДА 

(52222 (5952 də M USA Alır 626 ӧс" s əyə? əə ələ 464 

Әб ә sü 412 бәдә gala yə kə сәји “5. sələ əl 

Елә ə ADA daa Sİ si AL Sa 

ј ӧдә һәдә Sag од ЈА Ад ун рб сәбәт оз 

әда di gözlə 2 ә, .-. кәл ə ol ? Әдак 

dələ әб Gə Sə ld zə azə SS Asəyə ail ələ -. 

дӧ ләлә A vebdə ол ән вә Ло АД ələl али ә 

$ geli һу О бәј ele əl şəli uşa əb, 

бај дә аХ,ә әз ənə sizəxi öyə 1 sə? ду. 

сәбә elə, ül is İşə әда $ дә çəl Gə isə, ОДЛА se МЛЛ 

quzu əə ә ДА əəə dolab и li 
Ҹи səl oz ҝӧ дә дӧзә səl, s ҝәбә ә ӱд әмәји 

ƏLA əə 233 әт. səl “әнд ә Ел əE asl ә 

Gözə aş əə ə) geyə əə 420 (53 (5403 дәбә ә Др 



дад | дб 041 

Ода əə) ә тА asəli ә иҹә Şa əs Ey cal 

Әдән oan (sə ola M ә alı з alı dəyə әдәдә 

oüln yas şə VA Ала a səra sə әд S əzə 
Gə Azə дуз alə LU ә вәд asi əb əə ağlal asl 

Sə ə ələr x üb ə əə əyə иј 
СӘ ә 0 дәб) ə ә ә Az AŞ so Acığa Әб is əə 

әәә gi әздә Də һәзд8 aş sus si S 7 вә ҝӧ 
(2-4 ,££ 6Хо S AS asəə ыл дә ДА yas әбӱ бәз 6959, 

“lu 52, 4225, əə Əl ƏL Göyə səl zə (5442 Sə Gb од Аа20 

(98 Ҹ-- ба asla) uz? Şölə € (sə AL Fə ə (əə оз əl 

esya zəl ә Ја də 49 s al ә 49 

səbə cama АД ил аб dz əəə әнд) 
Ə 

6 Рә И. 

әв 0255 ол 

КР Ли Сб АЈДА ҸӘ АДЫ, 

odı, ə bz ДӘ буләмә,. әз ДАЈӘ бәлә = дад 

ВР 0 Fİ 

һә әдәдә sə ба sayə ie asələ һәб əə AY 

22 nə 5363 GəS AÇ, də 4, (yə) Vi: (Sə, 53 — GUR, 

dü əli "ə Gə kisələrə əlil дәвәјә) ҝӧ) = 
ә Мада özl zə) дә (5 ua əz 

üzlə, gule, Gə əə Lə əəə лә gəl x şə 

o əy 604 AŞ əyə ӧдә ә ә yə ӧдә 189 gə ozəl 



Ask əl əsə ЈА,А о əə İY ДӘУ, Һә aşıb јд вә 

oğ ə dələ zu Оз yy dizə аз ә = дәлә ӧлә 

әз ә сАи ис ук әз сә ә İL ҹ әј S дӧ " Se Sl su 

ӧдә ә əl zadə 6 Әнә ӧдә аса ас ДФ) Даз ӧлә 

Ада ӧд әд зи ӦЗ əkə әјан sala sə b 
әв Ад он ӧл бәдә dz üə əəə ас әд cəllə 

səl ələl esil s ӦЗ zə əl ӧзу əə so, m ie nəl 

ələyi sadə dəy al əba sz əzə sə əl, səl 
Ӧдӱлӱ О длә һәзәзб əsə) əb Д базу. ку оду дән 

50093 вәә ӦЗ оуб cə ЈА вәә ДА yaşa çə 

ou us Лв əmi Лиз R oğ asas AS. asa) ə nəmi əə 

КГ Ы əy ədəb ЈИ 

səl, Və 19 kəsəl əyə АДЫ ə dəəə 206 2. 

dl əə 16-15 јад en" ДӘЗб 4) ыы ӧдәјә д 34 : 

gəlsək ЈА Асато ә әфв ајан 
сӧзә а син ә dəəə, ә 4 $ Сулу asl ах, 

r схаДәһ ә Ју әми Sə. əvəl ә ӧхдәзб Әл $: .. 

əv sə, ДӘБ 8 әхи lə ед pə lülə $ əsə aəl 

Һм јаз лы Даба. şai das dd 

ox 72 вә 1 ә он is əkə ə аб ак озда сы 

ади АБА Әәә xəs əsə ОЛ) Әз ağıl 

ә Әәнәдәс ӘЛ зәзә əə) дә әдәб. 

5 yə Јаз тл səl 4) сәзд ә әдән ОЛУ ә əl, das sl 

ӧлә ТУ әд kəs әд Ад Glam ağ мәдә ад saz ələ 



—. ənə — сига 

ӧз Дәдә siy вәба ә АД ҝә. До 

"24 

ә 4 ə. әз САХА (53915 zəki (З4049 дә әд 3 в=. әлә) 

səli Les Од ДА gele ӧдә әт од ələ, 2 əə, 

“ly sad A ал səv ə S бә asl ələl ах ЈА ДИ 

GƏLƏ kə .. “aş на “la, 6 əəə 
23 2 si, 1 (4 282 Ы Сәә Mə Bir, əd һсәһ 

ә. ки дә ода x. “sədi Lələ yə səyə $ es 

lə, s Se sulu, Sl дәб блә “əəə əl 5, 

әд әд бәз Sil ох şo, , azı 

ЈА АзУ iz әм illə дәб биа, Дузал 
О әјә дә, Сӱд 22 Sədd иә, Göyə да АЗ, алә) 

ә ИЛИ. әл übl 0) әд. сәд esə S .——.—.t 

sə (Fox s Gə дәм, 054 Әз ye 3 дә ge eol edə Sl 

Садә сәд Дәдә Да Ајә әј 43) s həyə vəl 

sü 5 ӧн: һәкк "ə дә2. dəl . 20 Ass ә 

:8 234 Ар ӧзӱ ук iç .. ӧз ду. 1 ЫЈ кк 

дә әлә əəə ә хәт ЈА, Ајни AL ЕР 1 ӧә2 

uşləəlil, , бәд o Al, İT özdə 45. ovlaş os ? 4 

ЕР ЕР 1. 



TA mek əs 

sə) ӦЗ izə oxu 2465 öyə Од səlsə, ҝәзә әәә 

сәд одун Ары Еләди әлаәвә А Gəl бәд 

xəz vətə Au , ail әдән едәб, 

28 səl .. ... вә дән . ee z. b. әд 

ҝ əli ban ys əəə b 7 dər 23 . 2 .- әз ҝн Ҹ 

ГУ 5 gəl 

әдәни әәә бә хә Әәә од Әб әмәјә ӧ=? 

(SA 4 şəy 

hariyy qe 14 

Фәзи вәһ gələ дә ələl дуз 514 Аз sələlə əl 

sə Şə әәә дә gal səli ələr sə AL olsuıyal 

озон ми (22 | бӧјк би ә сәһ ә иб ce Су 

anə eylə Şə a ə. 008 
pə gə üb dlə һә, Sə an ik təəə dlə 

Gölə 26 S asə,l sə səl дәб deyə S zə Əö99m ə ələlət 

“məəm Әдиә 03 o Sə ә məl ə 26 әлә m 

аб ЗД Дар бә дадә дһ ра asa kə cz 

әд сә Фәда бӧлә gəyaslə sak ərəbə AZ ох битә əə 

лә ка ааа саз би ә ди əli lm ə бә ди 

(Ӱс. дән) бумә xə) Ја dəşsəY mə) ə ə СӦдә ə AM 



ASTARA? ə 

ELA ӧдә Za sək әд әв ly ək дә ə də 

elə yəbə gələ yü pi Qə əsə ol s əs дә" ӧһ08 04 
Əsmayə alə və, С̧дә Ҹә ду адәт ELA 3 TA: әд 

бә r zəl əl ə stil əyə ə 22 дл дә =) s Лдә ASİ 

Əsl sə ə üə ə Tü Вон ə ир əəə s = 2-1 

ӦӘӘА вә едә Вә hə o: $: Ел Дәдә “995 ә o asa, 

азәр ys Gəl gəl əvəl əyalı sələ он də ə anə o 

5. çək с ә Sİ sə bis ak əə) 

АД ә əsə ә gələsi səri Әһ cəsi sə ə 
ӧд ә asla sə ə ада ДА zə,  ОРЈЛИ AL -- bil 

Каи ei ады QAL sələ A əl Ləl әл ав 
Ӧд İəsdək Дӧн LƏR aş DƏT əzə gə 84) 
3924 82 ӧд ә S yə səp də Şi һә as, əəl 

ii — уҹ дәдә ад sisə Yə 

lal -.. Gələ mA алан S kələ des Alə 

КИ sil s ид — də ə əŞ üsül əs lə ə 

Озз poəə 52 FE ҝӧлә A əəə ə Yİ (55 yoxa 

ə) 7), ARI Səy ələ öyə ај әнә 

әд әр О дә 4 Озан дә Од Әф әз уз ӧдә əsə, 

ади ә ОД ар 5 ә ӧд бәлә 3 əxi dəl 
һаа Ол аз әвд qes 2 ə zad 

ОЗ ән ӘӘ8 дә он əə ә zə КР AS o s əə 

әәә YY. isə A əə də озеә әј. 354 ötə ələ gə ӧз 

2 TA asələ ә вә Gəl Ар ə gə бәлә əə ə S 



42 та АЛ 

вәә аһ мә Sisal gəl s dA Gəzən Şe 

əəə) ——. GƏL әдәд аб (ә Су Siz бәдә әб 

sa, Оз) olac ol yə dəy dal 6 ə əə Озәј ак Дӧдкәјә TT 

дӧ ӧдә дә əli ə ӧн, dak dl әда sələri 
Сдә yə SİL ə Lə ol sə S dəə dz sə Кдәјдтә 

Ge Да ДА dədə, SEA maq dada 

səl üs әз ӧдә dəyə asl ə Сәба də sə 
ОР СА Au ҝл әл dı Азад ӱзәрә әл gəl, TY 

Ӧн әзән r aa əəə rə sə ozəl, üssz рә 
ə əəə səli лә Сәбт бәз ә дм 

səsə 1 r ə a 

S S ҝәми ӘЗМ әд 

üc Мә ӧд ЈА Gə) ә həl, | “SU Ја 2221 

.K as yalsəb ЈА, Bə əə ә Sa eb s gə 
il ә: лал: “əəə lə ələl də z 

ә (блә Бәзәк A ә ail gəli gələk Дад 
əə о јә ӧдә дајә ЈА А 853 Ыл әва әз - əəə), 

salsəl ЈАЈЫ Мә бадә ДӘ ə 222 ə 

məə ələk Јл Јао ән oz əc Вә блә 
уб ә әми, О лә əəə zə Задә 

дә Bələ əY "Aqra all сә", gəl “əyə аб хә ода. 

ЈА, А ӘМӘК əşi 5 əzə US ә ә g” 2 Əs əl, иу 



дәбә ә sx -. əv ӰЗ он сал аса a )4,2 

бәр Ола səyi 1366 ӧл. otel A mə - üs üsək dəyə 

əxi S əllə, dat oz саз əsə ə alə bus ass, səl, vəl 

ии əs gəbə ӧс əl сә С̧хә “33 (әз 0, İşi 

сәзС2 əllə 4 -— баса СА odlu Ди. узәз3Л 

qəs балл 5 omə og asli, os АЛ ун ӱнә — 

- “let oy uşu oz дәдә о ду, ет 

börək ə BAS бәз ди бабам ади кәсб. ә он) 

9 дәк ДӘ as LAV sale əl ə Әл әзәт dəə 

46 Әәә си ка ә Лоу әәә ЈА əz 

Озәв dələ əmə os sələ АД ә Алә əz әз Да yy 

25 РАР СА СА ДИК С ДиҺб ејн -Аи 
7 ie s ЫК еа məb: АС длә әз 
Far səl Фәс ӱз Елә alə ə gə dum 7 

242 Ји Ӧд сәд Бән .... 7 x clo, “186 .—. 

də AŞ al Са СА əb Ga Tə 

sıx Lə Ə a yi Fas mə əyə dəə 

әдәдә Ee AZ ада ә əsi ELA нун Ыл 

ə ədəbə əl sələ İt 294 ..—. ə əl $x ar... 

ӧз esə o. да ӧ=ә22 вә ..— дәдә дә дә сә) s ә 

әз ə ДА AL si, Gö sə gəl S əə, ә də və əəə səsilə 

ər əya дбә ә вәба a 

ЕР. Ӧз бад 

ИРГ САИТИ ЕР 



“o YT ЗД Ә4 QALq 

дәбә opel әнар (ә Н иан iz әт әм 
(Sə), ET: ALİ ә as AST. əsi əə Һәәә он Елә әз 2“ зә 

ek .. 7 esə), ә Әм GB ə rə ” әр" 

вә AL ә ааа ад даа ду 

su АССР ЕЛИН S səf. əsə ә фә S məə əə 6493 

65—. əə s əə dərsə çi Sözə 

odla əolalı, Zə usm) Öç” ə dərsə Sis alsəi dA 

əəə Cə” Gəl 4 ӧдә A a lə dx дә әзӱ “сәј TY ЛА ASL 

д “İSAYA Саз әхи (әәә әәә ək ə” )д9 AŞA 

ад (3900 2 — ДА ə .. ə ələl дәб ə ə =У. Sİ 

iiə ə а (6203 "ə .. səsə Ы Ји Vs əzə 

ә әз ид ə əl SAL S VR о ә Мә" аз тә şəki 

һәззә Дәб) SA зә ндә yə хә SU вәб alə 
İsə ük əksə ЈА, Аза ә Мн әла s elza 

əv 26 ə Аг дә esla sə dələ Sa. ој 
səli əə Ӧз al, al səl SM əs, ә ələl gəl 

вас јени зә ЕА ЛА $ Mə, иә əs sala 

də kasa yə yala dəə əş əy olara əsi dadlı 

oda əsil dəə əmr Sİ Se Axu дәдә gəl əə 414 Gə şiş səlis 

е:4Д3 әла .. кы ад сәда ӱнә 2239 Vo әәәд ри сәј" 

азб) гәдә ДӘ: дәфә (52 из, 4 22, әл “əə uzlu əəə 

Аја Оба Ева дә Ae ol әј Әбул isəsl 
(əvəl, səli Azə ai zə ələl сә вӱ əlsəl, 2 YY с аао 39) 26 



"rus АС" 4-6 

мә ааа “ə Ale ələ, 

Gə Дак 1 зе4 МА ин икк 27) 

ə əvəl GALA İT gzzəlb Ay səl asas Bolu Səsi Ыбн 

кә əksəl (A ај Аво са selin 

2... oz Suşi, дә omə əl yə gəl əə 1945, əkək 

2 Әләз , А əl 4 sy öz, едә Әләвә əə əl ӧмә 

аз ох Ах о $ ə дә ə Gə əyə 2282 2828 64 | анзу kəs 

ок әда də səsə cyləsə ə İT məli a a əə 

Н gəbə üzs бәз şsr: əəə sə, Едән 

zə us “ə yisə il ööəl дәб 15 лә бир İN ли 

әз 3 Ӧз 2 До öt ӧлә yası дадә) gida Әәә aş əə олн 

s аг Sözə бә Бо аз од 5 yz zə ozəl 

“sə” as, сәсә ии lo дә Вә с ә вә S ək = 

LAŞ AŞ al əs ад ә AL бә блә едә, 

сә ӧдә әдәдә 2 јај şəhəki ə lək: alı əsl izə) 

yəkə ası siy əyə şöbə sal asələ, әз sl alə dai a 
odla izə əəə әбу 4 Ад да сә ә әд) 

вәд. .. ә” әда ОД вә ә әәә zal ləl 5. ә 

... ü ra дадә sə əsə, GALA əəə səl cl 

сиз дм əl әәә lost əb əş VU 4 əz дә 

оха 589 —ә22 4 х әв Düzə əl ЕР. 

gələli S əəlasəal дә тәзә. sail јзәә Од әз sözlə opal нә 

лә asələ дә Зә4әизоһ4 ә? azə əl ələl ә əy s 

4 Sözə ələyə cəl əə S səs, (52) Ӧз oy əəən 22) 



TY HAR Аб 

AL s 

ci əsə) 

Бала әт ва gələ AA әәә sy ələl 

Бә әл ус 29, вәә дәбә ын 

Kas oy ə q 54 Oe sədlə әд оз әзӱ 
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el ada аја “ обӧ сәф ла $) Сар agil 

səli Gb ә ук Фә gəl əə әдәб ә əyal cik 
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Ҹа әз ә ә Val 
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... əə —- dz, ҝн — 5Л, 

әәә ан. 55 a clə әд ән ә 
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и ӧдә әзӱ yel qlz. adl AV ed səl S də, 2 alsəi, 
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ӧмә ав бәни Аб әд АЛ əz Лу ә 3, 

әд ә Сәд o ou GA isəzəə Је вә 
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ə ə a ə әнд ə ə. ҝҹ ӧзә, 



ta Gi 45 “UT 

Дәдә әдән әз дәндә әдбә İsə Q asli, ala ? al, üm əbəs 

əsə A səl АМ çə хам ӘЛ oğ Әлә 337 kə TT 
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dəm ола ә вн dəmə özəs sələ ə... 
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Ӧзӱ алә ai ələ tasa) yal oz oyu да S əə ә 
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- ДӘ ə ya (6-2 əə AİT gə dlə ə es Us öyə суда) 
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3 14 64 ol səbə ә əs МЕ 92) Со0) 

дәлә дәг ə 298 52 Sos вӱ он cə ӧдә саза У 534) 

A 5 Ta Си илә с̧әддә əə A 4, Sə 

әд Кәс azə ДА Син Sos, cə, Әлә 22az- ә 3104 

..—. təl os Bişa əzə әз yə кәз AŞ Аз ә Оз ок 
ӧдә al əs lt әәә Бон әз ДӘ 53: оз 064 



QƏLƏT Дәвмб —. дә әд вәһ ДӘДӘ 
дӧзә (ә әз ə3İT ә Уз әз һә ӧлә asil әсир Едо 

6. ə о о" ӧәәзӱб .. ol daş, ? 2ə) ü 

məə = ӧ. ə əmim yes sl sə) ui ətəyə S s3 

әда дәдә ва gənə sə əzə зм јән $ да) ӧд 

öb oy? ÖR əə ӱн ДӘ лә ӦЗ Мә вдә ә Дәб ад, 

РС Н 

ƏŞ 6 a 34 әәә dələ səl A, gəz ај sayə ә 

səl an Sl сә də ок 9 Сәс мә Ји. 15. zəsİ 

Səsə vəli əl ad məyə Әв әз адин бе Ә Gəl QALA Tu 
әәә ЈА ааа ар азИу Ахы, АЗ olaq ан 

аз ады 5дәә dəl әдәд ТА ДӘ зәдә oy Ајан Од ә 

Бр miş gəl o$ə дә İRQ üsdə вә “ə yəsi вдә ә әд 

22 də он ааа мә Дејә Ti ak, бы ә деј 

Әз зәр əbə S Aİ sə зә ви | ә дӱ ӦВИ 

бә ҝәзә ә asəll səsi әәә S, бәд әдәд бәла) 

Ədiz ə ərli alə as dl ӧдә 241 вәл Лә О, sədi Özəl оху 

АСЕ əv əkiz əl çili Siz 

дәјә, ply ҝәдә) зә ә dəy zəl дә lə gəzə д 

asa A 95) 1 ӧлә elə ə ul Јәдб asi əldə səb, 
Фә Ара Abüsəğ) Әәә ка) 2 ər Şə pn. 

esl səli da ə о нә, x... “ə si озӱ 

as, 46 zu Sə gizl sü Av sə 2 sara Xü 

dələmə аз lə Ay öyə 



ад 9245 ил 

vəs ül, . 5 “ə ә .. (5020 Al, n S səyə 

los əl, .. . ол A əkə fələ A лдә әдәд 

дәј АЛ gələ əsə 993 99 азә) Садә әз ә Ад 

“си Əə бы дә Ах дә —— РН 

- ә 2 с. 4332 x s “sı 2) . fra gəl 

2 һәдә да öyülal zi ә оасә) Əə |) (səl Х cəbələ ә вәә 

ӧзлӱ $) ə = .. ә şa dö2Ön дә 

ELA s "ererar ет - 524, ҝә ды. 

səla 3) s .. ҝәз, (səsə əə ƏH əəə ва Ҹә Ј8 Амун 

yətiiəə јә AS əə хәзлә gə səl, fə də һәдәф он ә 

ӧз ә saf ДӰЗ səyi Ş 253 gəm vəl ələ yi ay 
Әәә sm sədlə ə ə s$3 əsl А сә rədə dəli Az 
9 .. Yə səyə al (58 23 sədi əə ада səl tələ, əl (454) 

Әл ДУА СА әз Gözə A вдәә  аәһаа 

. оз Siz du ə ә vusal) əə səsi İsə “na ә әт 

ә Нә с o) әд ки јә S взуф əə авәд ə.) одә 3 

ə a, gizli ӘЛ asl ЈА зәдә од әдән әд 

Əzlələ,$ mişə Рад әрә Az də) сә Елә ə. 

оз dlə dəə ədə Bə a lə səsə lə) ged ә вәд 
SAT. səla, sə sla Ен ад әнә рә ән 

вәә ək $ $ c səbiğ Ələ əə b лә çid Дәб ayə ДУ 



” Хаја 845 

07 Динә Н әзән Дәб тә Лә ә ЈИ 

ҜМ al xe” ələk an dəə ys məsail gölə 
“əbəs ә ЕЈ мҝ s ə dəs 622 еј ön (219 

дә ӧз Лә GÖR” 220 Ы $) ӱл. дәб ӘЛ əəə) 

гә бәлә əəə, ә ан 0 :Ј0н əlim АБ. s məz gə 

ӧз ә ДӘ А 35 Дәдә) деб ан әд 36 

һәл ади, lələ) ӘЈУа aşa 9452 (әәә 23 ә əs 

başə Asla es, да ca dəl ka ә asır 

си ӧ asl asma o AA Лә дәб oşəŞ Ко aşya $ azə 

ој8 35 Əə бәдә од Де, 234 Ја дә s Дәб вәә 

дн јел əə yə ајә sə ДӘ әл, әд 0 

Ol ə əlvə GƏL әв xə3S əə “Rə əə gəəəəiəlidə 

də yr əə Ada) әл аб lm Aq abad, 

os Gü ssəğləə dəl dle səli yaş dəb ami səl вәл 

dud au Azə ә sal gəz, ОД Se sabi Ass AR 
05 ə ды S sa əsə qə dələ öl dəb gəl ДА SAQA ахә с 

— Ol, gəh gəl gələ, Ölə PT ҺЛ. 

ҝӧ мә, də ҜМ мә əəə cəl әда дә əə gələ 

omə, os) 495 ə он вәд мә ә əə əb A dy aylı əə lə 
ӧз) 3 әз dəl lz 61 Gb də dA TI sək səb 

ӧд əəə 

əvə | 
524 СА Әәә sul рә Әр Сәд Си pud 

Әәә бәрә әд ә ајла AA Azə 



vəl əə, 

ə. zilə Sə дә ə ә би GƏR о вдә ç ədibi 

solu alışı ə Лӧвһә. ӧдә a 

Едо әлә әәә ыы " ИЛК АӦ esə ələl, ҝәлә 

əksə zu (səsə əə əl əl 9) ”... Azə әз Дај, ҝӧҝ, 

düyə АР ИРИ TU əxz xə llA şaq .-.... - 

Жалә gey ələ Азә ə әда dizə 8 

Gləzələlə Јад) ә yə əl ələ әз дәбә Sadə 

di лә вӱ јл зә 9iləbil ədə əə səsli sə ald, bs 

S дәдә os Әлә el әл əyal şə АД ОД iyə 

дә $ YE E иб ндә дә У/Дӱ=5. “əəə Ла 

биз ит ələ кә ОД ayla yaa sə 

üzər kalı əzə aa b аһ yaylıqla 

РС. 
ан дә вдә əələlə gəl sal ge 4 oil cəlbi 
Дал ДА ән 9 əyə ərəblə əə мә 1 б ме дә 

Qəbələyə om мәнә TEYS ЈС — ələyyə 

“2325 299, 51, “ə xi АЗ ә дәјә. ЈӘЗ Ән dəəə ər 

0. Aş, дәлә au bə лә? ә. Дәб. Сәда ә Dəvə) 

ӧз Әәә ләзиз eSU əə uğ ə “ә 

аб анбар ДА elə 

ҝәдә Од ә 4 ВЕР РИҺ ТИ gemi? Gə 

ЈУЈ/ Ји. ğu ə. Cr pb (= сәс 6 4ә,5 das 



“YT Aa) 45.46 

4 Рад (S. 494 Мә ФК əs ҝл osa 49 = 

СА ја хәз ə s əra İsə | Орда лә ӧлә ә алә a 

әәә səli üz РС əyə əla A dəb 
odu sli иә Аза ИЛ вдә Әл = öz 

Су ох esə фир əliəl bə ә) әд, .— əzə 

КОР А ə. ә xil 4 əəə əsə, AY isa 

вәд ДӘ ДӘ, ol сәсдә ə ə ӧд sayl ozu səli 

səli iə yə oya s aaa ə asəil dəə 23 aş eətəl S 

şəli ə” doə Ş 234002 gəl (şə ələ бә əə, АЛА 

səyi. бәк səla ДӘ ölə) S səl go тибб 

с̧аа дһ ја јӱз gələ LU va əəə ә2 од 

ӧд әҜ̆З вӱ ҹу ӧс вдн әзӱ Ди ДӘ 

(ӧзәз 5 ан Ју ә dls Q бәз gələ Şə dələ ə aş дл 

ә” әд дәј rə 5 45 ә əə — səsi esil Əəə әәә 

oxla әда Һәә мәдә sadi ндә əbə ə “әл 

sl sələ sə әәә аја и "bərə TE: әмәји 

ЈА, Ато 5624, Yəlzəl, әд ve ЈР әәә дӧ сәдә 

әзӱ Ади ә ан b sal GSL о ələl silə təbə 
xe” ale (iv, səl ov Sİ əsi əksə səm 6421 

вәл le (59 фаза elə, Јајл | səl- ii, 2 əbə (səli дадә, 

səl sələ sla oo аб as ƏLA, səli ДӘ oda ох әти 

Ај ST ҹ̧әб сд сәбә) . Сд ӧнә ТЛ (səl (Şə əə ед) Kes 

ə ə Gər? Mə S ZA zə sədə ə əzəl əl | .əəlalə- 

Әәә sək әда ədil sə ox dələ ə sək 2 Мәдә 



Аб 3445 “TT 

“ə yə ol Әәә ə zə S ədə səs ЈХ 6 sə, yəsi 

səl) əəə asa, ölə dələ əş süls ə səli Az 

ӧзӱ әҝ̆олдә sələ ələ ə Səsə sl, əzə sə Јал ət 
al əzəl, kı sə ал ама SAL Lə om әнә üsəl ələ 

АБА = Ад әла ар ааа əsə аф азагавД 3 ələl 
дә вәә ДА АК ба ја salsa, ӘИо1. Ајә sisə 

(əe5 əə дә за 6 Әб вәһ gəzə вә әд ед 

məs əbə əvəl Hİ (əl 6 хә omə за де aəlsəl yət 
ӧз əb ələl ə хә gəl gil Sə ey əl ə əə əə 

ə əə алана s Aİ dolu, (54, ib әзәм) salla 

ӧтә әз a $: ə ƏŞ ә әјә Боз ol Şə Saya 

дәј әла ələk дә 1 asəlŞ azə izi, Y нә a yə) qlz vəla 

дән Azə А хә A gəl 6 Ass səyə ə sələ səl 
Ј- Хара Да Да ра азб ә ә SİYX Әһә 
özl әлә ә sətulələ ət gəəlElə зәдә ә ə 444) 

әв özəl TALIŞ ələ ə сдә - од zə = әз Aş lə 

4 бун 20.0... ә ад едә (əə 43 

УДд-ән ду рлә sə çil ə). x gə ə ə сә 

нјн" döşəh, SzAŞ els —. sə vəyə тз ә 
ASI 45 ЈА =. VT ek zəl dl, аз 4, 25 ox) сә 

и 4 ӧдә. elza ДӘ Ад вдә əə ә cəsi 

Әлә əşya, һәм ? ӧдә ə 2 m... 

-. "yr öyə (ə Qəl оздтба Әз osa “ə ех 

дәдә дәб о ә бә, фил 19 ДӘ ç silk ə) оз rər с 



"bəzə? Lələ = sə əə сәда) дә əzəl Ә də 

Ҝ. ку Од ДӘ sədi ә səl ЈА = əbə ә һәдә, 

вә бә əl əə Ләлә ә ВАР oya Лә дәдә 

Ae ə әј әәә вә TUS Səs ələyə зи əzə 

ALL əə Vel əsə bəy səl A ələ бәк вәб 

Sazi сәзәз səl mə alay ölsə ə İY sal АБ 49) ozü 

özlə әд nə zə fbətə r ”” əə pə əəə clə 

Ед һәзәб Ади ә ДА. МЛ. ә ləysə S x Ş all 

£ Al оз A, dul s ül ə yə səsə ya Bəy VS yə a, əlzəl, 

аб Сӱд А ӧл әд од sə бәлә кәз иә ə Әз 

262 92 ӧаә də ələl əə — ад) ОД əs әз. 

Bada ӧз н од быр ә. Zal ə ələ azala ә ә лә 

ə ail фә ам дә ol sa зә ...i һәә38 39 3 

bəzən кә иҹә, ALA Аза sələ 44, üzə? (6255 әәә 

Фә ӧз сәр alə зә ham ӧзәјә gəl gə zl əbəl, 

де дә "Anı дӧ дәг s. Al TT дә — Tr 1 Оз: 

О “ al Su) clə аб, ЕВ yax с̧ә блә əə yi gə ys YT 

Дә әз ӧлә ӧдӱн əyə əli 226 о тг зә иә. 

Савә 3642 za ə әд Lə ә ə, т6 әәә mı 

Јад ә әнә. To ust әкән әз ӧдә asəmn би əmi əməl 

28 . yə ez səsə b asa oŞ lob danə əə 28 ӧдә хәдә,- 

КР Н АЗ 

sls as әнә səb ə oezb ev Səs ә) ГХ бәј вә 
bl - (sədi ə ə хә) бә-әа olı ƏŞ so dəəə дәб, 



dal ə “r: 

(əl zl "öz dəs e.ə cəb kəl ə sək 22, əli sy GlsU2 

КР əzə ləyə 

“ə əəə 

gü ə, 33 Ӧд бәлә ələ ə oyat ası дӧн gedişi 
ol Blez gəl ə тә əl TAS əə əl, ә Sİ) ə 

sas ələ 3022 səli әзәлә əl =, mizə 2 de-i 
GəL se ə ә dy səy aş sal əy a ea ə А 

on su Аҝаһ е9 ә ula. 

ALəşyaS uşu səə3 Sə S əyan yə asa silə сәји вәд 145 

әәә ә за тр рт (ә 6-9 оз 

да 4 ә 93 63, asibL Tara әбб әд de) Да ә azəri qanə 

oəb-təs 215. ƏLA ӧлә sələsə 
o ә әнә. сә “325 zəl əl ад озәу фләс̧ лу 

öləlşə идә “ədl әд əsi gəli alo ӧдә sə ОЛ О Mər 
“sa ед —.. ОЗ 5 ол ”" Lələ ә Ун Х Gə 

иб ә әдәд әд b əl BL od ML əə ələyi Şe дә 

dəb əzmə 2” ə. bölə əəə zl sələn ӧдә" (Ҹа 

ə дә ә аҝ4, сухЈӘн “su әәә ӧдә ија 

GƏSƏL səl, Мәдән Ејлә ələl ə ә вәд ЫХ S ә so də 

“əəə əl dəy Дәлмә фу Әрә əə ok əə 3 әд 

gəzən ә ас ЈА анан Sə dy ə Sal ДӘ 

dəl Lal бадә SA Ла Ӧн 

rə ӧ әта әд ан аза Bay si ə, kə 



Gəbəə əm? pə əə əə зд сәд bəl ŞA S oy дә, də əə 

ә əydi çək sö /ЛУ oxl Ди" бидә бә Ӧз səsə o 

ҝӧјдә Azə, əsəs АД онҹә S say si Alo ан S 

ə S Öəəə əyi DƏRD ә ASİ gəlsə Ax Al ох 

* clə —. gö, ДӘ ləl ass AU 5 “9 

одәдәда ar јә ӱд os ун Ан әв Ән siSTül 2 dəyə əs, 
ајәдә вә ә бә SAA əy ДӘ isə, ə ә Б.ЫДА 

də səb dəə əəə əley əli a aa ga 2 məə 

ӧдә əə əla, əs ДӘ ləəbəli Sə, ә sal DAS sə, A 

ƏSİ ən ок? . КР əə s dalaş 

dəəə ав adə ə əəə döyə ge assa də ӧз ə ә" 

gə (5 03009 əhə əl изи. әдәдә 18 elə әди Gİ təşəişi 

КР ии 

азда əə səsə ələl əə İH зәл asələ ul əkə 

Gələ Әв 8 ə ozəl $ isə, dl ələ S oaluş ə, дәбә зд 

Озда aşya Јес су Ди ә asələ дә ayan вәб ələ yir 

sə дӧ yed ye вдә әәә) едә ölək әлә әр ə 

ыј әбәс алә las 

ӧдә ә евлә әв ахә ә дик. das Ə 

КР ТИЛ 
дә вӧҝәК, Да Мәд бој Емәәзб cəlal lo 

yə Од Al yo As ә мә əə Ab ә азад ин 

бәјә 6) s ötədak eu ә Јалли Мәзмәзә vələbə 3 

“əəə UB әм ge вдә 1 бәдә AL əəə јај бј ӧдә 33, 
Rrz 



“sal abu əs” жЖ- 

a mar A əyi sə * са 2... . xə lə 

sabi гә әј ayar A ə əl јә sal GAL 6 32 ду 

sələn üsdü алә əyə әда osa sələ ül аз) 9 ə əTA 
2 vət si Ə sə sri әр Vine ДӘМ ә дӧ ə ələ сх,3 

..—.—. sə —- 951 3 sə dəyə os. səl ЈОХ ələl хәз 

əvsəs Јах ә ајә 3 əə YI вә) ә ÖZ “6 Gök, bud 

“əə sö, ади hə əə YT: sə, gəl v ӧәј 2342 5= - 

ŞAR .. sələ A zəl 54, 64. Еләјә ик 

Gələ? ə әәә 0349 əyə бус Gələr — аб də 6-ХӘ хн 

Ӧд зә бә əə ид. ә ә вә ДӘ әз ə 

ес ДА СА ДА СС СЕ АН АЛИ 

2371 a zi, 424, gəbə ez Дәдә дә 

ӧвә ӧз ә 4 ҝә esə O Susay əə Aa yz səsi 

əsə, allı alo oS Јәзди дән əəə s ДА A 
24) ва 5 ов Олмаз дк omə О Јел əl хә" 

5 dasi ə 5 Дәдә 

vəv zəl 

Ом Ҹәнуб әз)" ДӘ РЕЕЛИ öyə selə 

ə ə sdulT блә “də xış x: əs 2 дәдә. s 

ох ab, Bes gələ 02 3,9 ox o üslis 4 әдб Şə ün 

5 “ə əsil ӧә-у, 4224, ən уда mp с АТ 24 ад 

о də ə kəli sə ва ozəl ə, Әәә Aaa о= 



uu i EFİRİN 

əki ә јә ər ӧјӱ ok: Br 1 " әд m 
За, Аб Azı МА рә АДЫ A aaa 

Gəlsə әзаб) oeləyli gə om lə 040 r Gölə azlz sə edi 

ЕДӘ дә dəə S ə ər səl US АДА, Ад 

Вәәә т вәә ola дә 81 әд da s AV вәд 

ӧлә дә олеин ОЛА Әм ozəl ам gəbə ән. ир. 

Ӧз Ədalə ek sayl зәдә 6 gl cal əkə дк од 
ојк LU Az sə lələk LA A dır. Gə gələ ӧдә 

AL sə АЗа sə sö A dəəə od lü ə ə Yə 0228 

“və Һи SALA səsə YÜ asa Ass s səl 

ӧдә ад ад 

vəv üzə gəl 
ә Азад dəbə” ә сә Ајы ла) 445) 
ә би RU a. çəkə AZ MT səl) Ун ələəbalz 

dəl əələəl əy əsləlo Həə səksəl əl әда" ӧлә Ӧә 

ә дл ада вәз ан озу yil әд ндә 

ав ә БӘӘ ДА lələk оз, Ов 549 (alət) özəl) sə СМ 

as şil ә səb yəl әд ӧз од дәнә Даз нәзә. gələ ay 

üsəl ак 22 əş ösələ дәјә ələl де 04 Лә лду. 

ӧз zə 2 ан бәлә cəsədi yal Әзәлә ДӘ 

is iz. с ләл ə əzələ . səl Gb 223 ər 

$ ss = ӧз, О һәззә Әзез9 фә oa ә di ə, əəə 

КР РУ Y mp A 



әд 8 5 “TA 

Одлу gələ əs ay əza əy əyan asələ dəl, ә Әј 

(ə ASS дә sal ДӘ Ҹӧ ә әд b sələ ƏS yl si 
Gilə ya əəə ДӘ ән giz Дәрә А səl 49ə UÇ 

бә gələ ölə sul gə, бәнд Gölə = Хәр 34 

Axun... ә ӧд ləyə .— 

иә ӧд sil Ба бәк ә dəə ol Әк он S 
Оз Әл au дә də € сәд Ас -дә- də ә ӧндә 

çu sen Əə ein ә. ә Аз оз онә ә Ада, Сә ЕЈ 

əlbisə ə le AA isə Ş azə 

əə TT: вдә adl sadi aad la мә da ayıl sə ДӰЗ 

Süd дсаз һәзин səda gal səsi Ak A əla 
дә кә ДӘ şələ ƏŞ əbə О дә m asla UL 
Gər ҺА ələ ə дәјә $ o, ја sə A ДА Је, 

иә ЕДӘ ДАК әд) ЗА sələ дә av s 

gələ ә еләмәди çək QUŞA esla əəl səsi ə US 

ə ə ə (229 el sə s 

Әәә) Həb yə sui əə əli аб адлә gəli 

call £ əəə dəy ozü 0 əə 

Дәб әәә Şə ola mə əə Са dəbə ə əzə 
“əə yəmz azə “ilə ə YY Дә, ХХ səsə ian әмлә od alə cə ТЛ 

ӘЛА А də əsə ТА АД Az sf аба gəz əs əə ələ 
баб әд 4 dəyə әл бәд HALL əet səli дә 

Sə əs ән әв əb o ада ə esya sal 4д 

day əəə бәдә ун SO üsdə sağ səyə Tl asəl gi sy, lz 



“ MERT 

cv GS səl 

(səl sələ sə )ә . ӧд əə ə si ӧл örə b 

(5 ə 3 iə дә Əzəli Даи M eəT 2... = , 

gə Да gəlif 690 мә dz 42 çəkə аба, səli Ə 

esə ŞA asl yəy ə zs aa sə, Aaa (ə? “əsə 

Gə o elə, (34 ə одла ӧлә әјә “asi “s əə) Схә (5345 

2:15 yel yel es “zəl ə. s dlə Әәә Әз Ов аз 

Səy ə alla zl сә сәф səki ә ад Дак бә ə 

ТК РС РУ gə dibə A A 
әзаб лә ke, YI Lə ə əs də da S әјди gəlsənə 

аб lə üzlə ода s = Sözə gəl Ы ӧдә әәә, 

002 — ох дә "ər ә Ӧз oəylkil (sul Оз ән Ы 

ДИ аб ә ади üzla sələ gellə О: xə сәфһә дал 

gəz m. “ələ dəəə göl əsə əbi dəəə a gələ 4654 

Әәә asələ ДАК од sələ бә səy едә oil 

xı ad дә səyə də 26 S Alya dəl әәә gələ 

Әл əəə də oll əl дә әәә şi vəsə s S cəlsəl 

so sal iz аһоха ә дмәјә əəə 

öpər ДӘ əə olu sə Sə дад səl sə dəəə Ӧз Ад әәә 

əz əli əə әда zl əsə sə S həl əə olliz üzlə od "ə 

gərə AA aya АДУ səs gələ gülə dua ee 

A, 3, ДҺ ə sə A üzə озд sə Mir ДА 

4644) әдәб әд хә дә дә әб əsə овЈад 2әЈУ5 



oil Ələ əsla A Дӱн аб ба sə нәдәзә 084 gəlsə, 
әфәл, Јл Усдә АД AA ӱздә ə 32, 

5— AA UL əə әм ан sək sy 

әд о olam üz 6 səsə уб sadi ЗА sal мән “nr 
oll аз səksəl əzə dələ sə 930. dəs a seiə, әкыф 

ölə вә) şələ əəə əs ДӘ вә Әг o 5 ӧлә еДӘӘ 

дә yəə əl —. Əsl ха Gel gə сә ass Дәдә јлә 

BƏS нда 1 als məle, sek əb vəyə im С̧а gələli, ir 

АЛЫ дә əkək ДӘ дә ələ OLU, səli аб ə əsəb əlsəl, 

səsi) ук вә. Az əl nə “ül əd sə əvəl ИЛ Us 

РУ 

“ələ ДӘ Ҹә ә әд Је Uş sal Әз. Дәдә əə, 034 

һәдә eləyə olalar ә зә ply ов Bə lo üsyan из üs 

55 | әд ӦЗ ? GS алә әдәдин ха ə gəl Елә 

әд ә О АЛ оз ә о бад Qr. səs 

çəkə, İY səbə) 4, o:əŞ vəsl дә ƏŞ azil oMbəb ҹу оз 

гә 26-29 әнд ә sə (2 5 6399, az özi əə од зә иј 
öyə GS al lm, izə eu cəyə, 1А 394, о АД 2 Göbəlisi 

tasis Aaa ga gə Silə, Дә хә Uy bəz əə əz gaza, 
cəl 422 Да Мо sal oy db sizi so sə, ДӘМ Јә 

də mb R səl дә 8Ҹә) 22 д22 ӧз ӘДәз əllə 

ee )bəəTl зд ЗА ә Дәб asıl ayy düzəl 4 

аф özl дә дәмә ә gə Use — — әфаас̧в 

вәА oxa asa, sl əsi Ади АМА əzəl 



"” vd əbu ә 

— Ји. m б Sö assi ədyal əllə öək əl 

ә S üsəil oşəl səl 40 5 alS oa səl dəsi әд 

(söş33 ду дәб әәә әз əY səli yyə Ода gelse ОФ, 

дәф ааа бәз әәәәФ ДИ 
ҺӘ дә sələ ак adla oL A 6, бә 42) 

hət әәә sər da öy oəlalsəi, 4 ә223 ssir orələ 

ədə sə sə ə 277 dəhəəl ФК 

Оајазб әд вәә ОЈА 2-4 дә ə 6 əə) ə. (səl 

Oz: сиздә 1: 644 Но: дә əxi Мәммә Ја 
ӧл бә sə də АС әнд ә ok дә Дәдә 

Мә ЈМ ама АД әАГ дәф кк 

ә ЛА asəli əə gəl kəl vəl b, S es əkksələ Səsli 

sək oduslü yal, ər јә Lü az sələlsək də 

osa əs on әјә dəyə ə səli çu də yə əl 
“sək хә дә әз су ә сә гә  — 2 5440 

ки 4 Ку АБА әј аддд кәз аса ələ əkək ELZA 

ј дә Од 8 ӧлә sə Рә әдән ә lələ gəz 
аз a Şİ səsə səbə ЈА Лал sd za əəə A, 

Gələ dəfn, (62:55 = ... bəlkə Gil gal 2 639, ӧдә 
сә ə 6Хә јн, ... оз 2 kl ӧлә 2994, аһ, o) əz Дан 

əb 43) (2 əsəl iə —”ə ә ә ӧәӱз- Göçəbə Әә 

ә Лә alası Адын Дә әд әӧ әлә ӧдә ӧдәзА әәә 

Мидијаја бл б дә әәз 
ӧд ДА зә ә "ARI eu ӧд сән Səh səxa Ә Әлдә д 



Код дӱ dəs лт 

Аз АМ Аб Gəlsə o gəl 5 ан әлә gədər uk 65. bə 

öz: әдәд дә ДӘ 6 дә дәдә ə sə ə, 

дә ə də az АЛ ə ə case iə Аәјәфада 

Qəl аләт дә лу 6422) (ə əza Д аб ахдӧди 

ə ҝә Ја аҝ̆ дә дӧ әз " әд ск başə ə 

ӧз, ба — ək — dəy ад ә” (ад kil, ӧдә а бәс Ы 

ада oğli: едән јән osəlg glələk ol səl səs ә25634 omə Ја 

гәд o lu işlə al lə, АК әдәд “ Aşı ҹә АзәддӘ 

oəəyəlsəb əəə 1 ДИ Şəki ӧз әлә ә ондЫ ов" 

gər әд cəl ələ əəə ӧд Оха. .. dən dir əy 

ә идән әәә Sizi, eyl дә әла elə ələl 

məl ох sö ә Әәә səli $ də yəkə) . -— сәд 

ад əə sə ə ал sə ə əəə ze 

ci əFələəl 

Әл ә oa əl, oll ei əə bələ əsəb ән) 
əəə əə b ааа, Basim Kələk, sli dələ 
GƏLAL Al gəl S sal ДӘ, әд ҜӘ ol "əbə səli m iyə 

идә ДА Әәә вәба зә səl AA US Аб. 
aks sl ӧдә 2 sağı əl əz әмәк ви də ədə səl 

Ҝәз за və Дәвә əə səl ҝӧ һа 196) ələ ə £ 684 

һәззә sd Az sal ДА el АД ələk S Rəs 

üə дә ələ bədi gil səl ə 2ləy-asəs eməkyə3 aşı 



"to Mu s 

дад ələl m дә ахы) “Əə әм “322 “ur 

“Və сәј gələli Şəskl dA ə: Елә әл as, 

GÖL ədə əə ани salı dz dəl МА дӱ məyə as ӧз 

оху ә ӘМАА ә әдәд о- $ yazə ə 1. üsall UL вы 

За gs s S əllə ASİ, əyə a ӧз ys, a əə S 2- 

ОЗ хәт ӘЛ sal 2 33 алди nə ə зә sə 

дәми ја ыл ələyə qalə ələl ə cə 

ӧз asələ ДА əə isələl silə oldaLA əşar das, 
ər ӧдә си Оз од Мал əksəl, 54, sər ад LAŞ ÖN 

416 ol әнд ДИ lam 452 КОР 

әдәдә ә бәј ə ə Н әм вәф Дуз зи әјә он xəb 

РС. 
bər əsəlş əsi əə sm səylə Şell sey də sazı sə 

(Дәдә dA A ər Şəki cəl ад ав 

oəələsb dür Və yyə vəsi әла) ə esə Tİ ЈӘ ә S” 

аз BZ iy ӧд әдәб Ӧз 2221 ə esə 5 (sələ əə әз. 

oz ez əəə иә ə gə охда əkə 1 səs 

ад Лә (ӧдәдӘ бә ӱ həyan аз aza әлә yə gös 

dlə сәј sələr. Дә,Ад əki ад məf) çə “AŞ 
Əv сә "ə ӦХУЈ (222 54, дә (səl, ) ə5ə .... дӧ дәдә ol 

os m .” səl әәә si, əvə уб абы, 



oa ЫЈ "yt 

ӘЗә әәә дә дә сәд, 2941 əvə 4.35 = аддә 

22 $ əl QA ə səl, Əəə Məs ələ şə vəl ösləyb 

yuya о2әд 36, çəl eləsə, аҹ 9 esla gəl дә üşlə- ə 

çu Әз Qəbz yəksək әзи бә azə əl sə əəə ӧбә 

yəy Şəəll sal əə sət, ә) TT әл .. oz 

S вәд вӱ нән ад ә əy səbə gəl əzəl 326 

1, тк asəll 3) дан ун asl ДИ з oll “Ela işlə 
ОХаәто 602 əkək, 8:2 öyə дә dei ӧд әз 2 = алә) 

Әз и - Сад вӱ ад ә оз ди Бә. Бә 
әдәб фә бәдә фә ндә с̧р ОЛ 6-4 ДА гәнд “ədl 

səl Təş 

səl абәзох 

Ора əksə əy odı ei əəə ə əz əsə QALA 

ӘА ә — ill İzi l-ə. иә ənə — Т о вА ləkə ад 

Əəə Ы ә АД gel şəl, вәдә, O-ə 2 

ALLA ə saa S əə Ака јал Gİ üzə şə ol 

də əyan Дӧн аб, ә yava səl AQ Мәзаз ам 

ијада јад ә = дә бадә Двәд yə yə, 266 
идди ДӘ AAA аз) ДӘ әд оә32 əkək əə 

s S əə тәздән və, S yal Бә. дан S ме вәд 

әз, МА дәмә ә дә АД ән 6 

тә asi dəsəl он сә) sə güle) əş əx oəcbəl, ә он әд. 

БАБАХЫ дад аб, и. zu ilə gəl, ӧд ie 



vy Vo al os 

ə. m. A m. if едә əə b, el (ə əyə 220 özl sə 

səl anə ЈА А izə AL ol VS od geS 22 әәә 

—.—.”. 1526 Са. özi А ә gələsi АД r 

ЈДЫЫ, 6-4, Ада АД ДӘ әд rli od zə 5 АК də вәд 

ЕР ə 

oxusu 22 әәә ЈА Лә ак онда 32 sal, 

üə sra Сәд Ə sə ədələ əlve Сам ик сиј Тоәәб 

ав бә әд, К вдә 3 zə sssi ДААД он 5 дә 

Gələk маз ə ələ əəə ələl ək əl Да oll бә зд 
çək Оду вә ayə ə әјә sələ ol” SR səli 

ҺР ҺЕЈ ol 

rl Су, әдәдә, ƏLA ә əhdə ҝә all sələ səs 

Qələz all ə dala oll ösəri , rey зә әдәди 

AL ав səl isə, Ӧз azı dələləyə Siz səy мода 

qet dl бәдә 329) Ән əkək İsə İY o, əb səs 

səli, gəlsək di. aəl söyəən сәр ələk ayı eLə вәд 
və ə oşbl —5, ә ДА, оз: rü кәзда sələ oz əə A 

ələs sə də ll ә ail, 02 əə əzən вәһ дәдә 

unu зә фә аһа Сәд ә әәә 

ә Јин ДИ ән ла —.—.. ДИ әт, 

ид Јидә əəə əbəs əkə əşi .... sasi çə Сад 

Ӧд ә ЈА ali gə sə ә он Дад нә Tİ вәб 
(ај Дрләј ед ад ыл јә ls ila oəzləbəl, 
“al ara od ә ә До əvəl ә m sə, əkə, әв səl 



ә лә 406 Ен 

eş, iş əşi dö ələ: ә ЈА АЛ на Д.ӘЈӘ 
иб ДА səli Lə o, .. зә тк бад gəlsək dz мәдә 
Да гәд sa ЈА ҺӘ M sl ул од2Б, 

ӧҝ̆аәи Хәр ад Әб sə ə ки О308-а əl 

50. ək bə Rə da zə gəda gəl 6 адһ 
Əsa s üsəl AR zə Кәб бә ЗА дә, бәд, ağdı 

“353 YY asələ) yollakş, Ҹа bən, dəs 

ке. səsi 6 əl ЈА, 4. ваһ ge 

qəd xal sli ТА 594 Gəz cal Әәә sal, yi - 
АР АРАРАТ zə МИР РАР 

зә zə si ДӘ идә səgələk QAZ ә AĞA аһ ә 
əə ə... әд аја За аә QALA ən 

44 ә 

cəl” səl 

Ӧд ал əsə b oli аб SA dayı əbək QAN 
О 5 Лал Gəl, вәф ssil HA ӧл ələk zs 
əl) sən “sədlə al вәд 96 ад sə 0, ӧд) јаз, sula 

Са səla Сад уб — Vi ад вәә özlə 

pə. - o Məyər səy) das və, ə 14x33 da “5 sələ əə 
ҝӧ əəə si 23 səl одун он iş ə ələk ә əbə 

ӧхА şo sə və əə ”- Ӧз sə Ӧеә 6422 

ола дә. әз ә ə ei şəli glə səl, “əd oya ls ən 

Әр şələ dəbəzi 4 sü ә səy әдиб одб Д çal 202 



50 ола. 46 ЫЈ iy 

vəl nn . 

ӧд дә yi ds бә ” 22 04A zə sələ səl 2. | 

(şəli јасы, Lə m” Vəl, әд özi из әз ыы Бә .1 

VT sədi ОЗ şə əə бә ә ад S ələ аз ğ әз 

də ӧмә Әз dəə əə, ödə əzləkəi QALA 

ea) AL də sə ДА a al 6 ӧл səsə аб 
yəsi yə əə), Әм özi zəl 49 yə sə, zəy) da, Дак дәб 

ЕА Р. ас, ЈА, ӧнә əbə ә ә ә бәм) 

АЛ ДӘК ав ә ИЛ ДӘЛә 6 aş, дә Saga 

вәз удда ә әдәди sə lals ДА ДА елә бә, rəb Su) 

gə öyə Məs kə nəyə ә s dı 

Әәә ӱд əley, don gə sə Е4дә әл daz gəl, ə 

ДӘ a .. 2025 (ədl gəlsək ЈАА, оз gəbə, 

КИ" ох Һәә ӧздадә-анзә— уз де ələl ələl ор ələ 

yollasa РЕА УН ЕЈ бә ыр дадә çə 

әз әз бәј сл әд asələ də сә uz) зә əkə, 

әәә алә АЛА уд dz ələk yad ələk ga səyalşl 
дә 653, və əəə сда əl AA әдәд də dö igi Задә 

səl yel аб Üş səli ҝӧ ун ваз л ŞAL ады 
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(sə əəə ə фәза səyə əs əəə YR əsə ə 5 ei ə 

ösyetzəl “ə (ax Yo esl gəli 341 S Şeom$ səl o” ə 

23 ə öyə), ә Ев. Бә “əəə “ə Caşrırı azə 

вә ə əbə iə TU ə ӧл əl анда 4 ЕЈ ər 

зә oll sa oil ә ə dət sal oŞ ə вәә səS Şİ 
9 гәдә BOL siya əyal ol ? dəl gələ e ҝә деј 

sələ ələl sz sə əəə dRəhəsələ əkə 



Ло) Ди Ы. Аб 

üzə ALL ə ə ” Gə uz ası баха дә Vəya: 

Gəli Çə əzən da ДӘ Аз əə Lə Бетти" 

sə 000 Кәб дӧ дул ҹа ә 

КЕД. Sola, ЗА Kenə “öl 

ə Qi dz ә ə A ӘЛ ан (бз “ul osa əl, 
ДА) 43ə sls GəL ә, зәј ади “ə dəli səli 

һәззә sul əəə sado ҺӘ yə əə Aa əə sə oəlailə 

ozəl $a 5, alə, rə “əsəb ə Sə лә 

гә фәза ou) asla gəl, 600 əə bər әвәз" ОЛ Дад 

КР sər Gür: sələ sls: 

Ə rə, она) Gözələ € məə) bəsə A ə. 

xe Şəbi Aa дә ə ai selə A alə ələl sə од әд 

ә Vo adi iLə gələk əə dər sə ə A ə, = 

сәв ада фә səl ЈА ə дә all sks ја 64) 

АЛ .. ә СА bəzl, ад: 5 

Ad ә азәдәбә ма Ылә, Е2 S sz 

Gül əb asl, oil озу 6. r ә 5 eb Gəl çə əə 2 

од ALL zz oz əə доза S ӧз oma S Донја isəyəlşə 

16. (ала БМ АЛ. kahı ci фәл Ди. 

ә сәд ә әд Мәсәләјә ә 135 Gəl 

öyə “Rə səl евә səsi əyə ан isi холдејә ә od old 

SÖ, Asad səb. Sos əsə, “и” Vt asələ ələl, 632 sət 

geyə QUL sə ziya səl səy səl) gələk sə 
идја әл ə a iiə ASİR, sada 



s: M əs hələ Ы —- ə, к Дӧздә әз 

вӱ ə SİL əb јә 54 бад 45 Си 

əə Mə ə ој a бә əsə 59 210 ЕК ALL 199 Gə Кадә 

Әдән 6 әзәдӘ sb A olay s = 245 Лу б аса süls 

75 |ЕЈадә əza 7— ә. 

əyə vəf, Çə дһ VA alu by Sb ə - к— "r 

Azal kol. A yzales ə A üş əbə sələ izə) ALL aq 

ин . a m. —. o oks "a 

İsə Tü a əə сәд? ех2 Од ” 2” кә тр. “ osələ 

sə niə dz ula, ӧјб (ile, ələk, 

Gö биз Оз 22 ада 

cv üzə 

Gləlzəl А ə İİ asaq sel ŞA əsi səva 

oğla: ə (ə asıla, $o olaq Ayn вәд əz (sək ед вәд 

Дәдә әт səl АД 22 Әәә Ј2,А asli кә, $ səl xəbə 

083 сәдд A иб Је вәд ам əz ә Сид уб 
әјә ки 59 a A S əə əbə ЈА 

olkə ЈА əə Gəl s zədə әдәди di zalda 

РУ sişeə R 639 pek” 
ələl blə AL səl iy sə A əbə diəzb ş ass ə. 

dəə AA asəyəS аб gəl əyil sələ gəm 0224 o, 6534 



Бә адлә ӧәб 

” ЫЫ дмә ә ә bus Ајә Tə su Gö əə 

РЕА СТ, 
А вә KÜR әјә блә ALA ав әдәдә" 

о бан дә OB sə Әли дн ВУ ви оз çu 

Лә ма. бидӘ Kə əsə) (* 

Hesr rül, Miz- cə Sə içe Је әда ЈЗ ож2 ел s 

20775 3 bi ДӘ әс os, 
“lələ. dö,əğulə Gəl ə — iz o ALİA оад22 АС ах), 

səA daş si ə “ASİ ə da di a s a 

озан ÖL as, “anı ou zu $ дә 42 

də 5 ӧзӱ oxəlly бәз ӘӘЗән ајә S. ӧзәји ələl, 

әнә аб gə oxlu Дә са s əyal 295 el 5 ə 

Gə əəə 6 əbə İRA Gəmiyə əydiyi әм inə ә “ib -2. 

öz sak ə Буда бору dy sl 3 ај cəm elli 

2. сиз гә Аз әз ə 

=әју әәә. Ӧхә oa ŞU əl оба əl 65, оәд göyə 

.. дәә0 Одун сәд ЛӘИ әла ӧлә 1 324) 
cəsi ЕА әдәд se sizi Ozu ə Tl şə cəə çəl, Дәм ола 

КР ЛЈИ ea əl ад omə məl Әз gəl sal =У. 

Ләлә да дә ә 232 3 Sey о 

ЫД. ИЛ gəlbül 

әм enə "SR Би "с ад анд САХА ода әј бр, А 

Гуи ә salı ДӘ ад 3 Ја ə Dəaə 525” aş əl s.ə) ədəb, | 



YE ЈИЈ Лот 

сәдди да SN әәә бә (sx səl Дә 23 yə Мә n 

ə, ödə ә əzik sə ад әзәмәт səl Мән Дәб 

kə a öz ys 321 əssə əy Azə ДӘ sə (sö, 9219 YT sö 

şə ali əə ələ ia д23 A səl dü 22? öyə, Ат 

42 ҝӧзә Yo əli əksi Әса əl дә аб әд ам Әлә) 

ӧдәТл әлдә 16 202 охда Сән əəə əə il ə .—. 

иләсә o sə ə, вә Лә əəə öz əs ӧл yə 

əkə ə 

alzəl/ bələ, Me, söələlədi sx s only ələri, dəl 
dı дн səl is сән иә ә Уз. ҹн ба ӧјӱд 

аДә əl ДӘДӘ ALI ӧдә сәфә 92 yə ә “ə əsli Әәә o 

кә, СА 5 ә LAS səhəsi зд" dələ 

Да ə on, дәмә ədib 

ҝә кифи Лә 2942 əma 6 Сд, бә ə ə 

əə ələ) ндә sil sbb gəl ОЗ аг он dəl 

ya Әуә ӧх әнә olu vəz ет ләди üzde вә 

Uy әзиз sil lə ə. ll 22 әМӧ дә Да ә ellərə 

әд адлә дӱ бә дә A ӧдә ölə ölə, Әли 

— -. GS oz ələl sə белә 499 20. 

әјә ədəb ool səsə бәз əə ə, sə əə, ali sisə 

дә də әз АЈон Ди 3 оја ӧдә 3 бәју5 ӱр задә) 

2039 = ас oğlu 554 . Дәдә es, ә) Su iə Әсәд 

Ӧз с ələl, gəl olay әхадә бә, вә Мә за белә 



“oo x - . 06 

bhəly bələ gaşəll gə ӧдә ә ә әр - m. ölə? 

дадә ә уа S işlə A olu) səslə әдәб (SƏRİ ааа dəyə 

вә əə amyasd ә əəhdyəsə assi дә sələ јә 

səli əz əbə sul ЗД Һә ид A. ә двм дәб 

ӧзӱдә дан әј дә бл ДӘ əəə aşa 15 

dəə əəə Ыран ан 34 ölə olazu ob lo 

ХАЛЈБ —. dəə Alət süz lal gözəl. 

1549, бЫ/ба5Д,3 зд selə əəə) 3 Yə sö әз 

dəəə “AS ələ əəə məə) əə üs 2S 65 əə 
olsa sükəə İY asl хә мәдә За “əb all Әәә Сд) öyə 

буда ии 3 азб 2 ДА әда əə ailə 

ӧдә АЛ зәдә ən аза AİDƏ əzə ан yard, Bəz 

әда дҝ̆ К әз әд çək Ел 

Каја də əə аз Ди дән ə yt Məzi, әдӱ ед) 
дә səli əə Vəə həl iəd əqli fd aş alir ЈАР | 

аз 2 ДиБ. ДӘ Др Se ulu, sal 55 

əli əəə adə əə иб çək ӧлә лдә ән 22 ӧлә 

20 5 asl НК £”” s, əd - сӧздән “əə ei ələl əni 

Ӧд use әз од oli ә- ДӘ əm yal вәд 
АС, АЕС 

ову səli ələyə ə бәм 2 od QAS sə оәҹә) 

оз Sala, $o gə) ig izə Од uşa ә ə cal də əd 

os Şu s səl 1 бәдә Me, asa) дәб. Gazi ə al дә 
ид “Ар .. : oo 

ЕР ЈЕР sədi İS əb səl sə 



caq s Tək 

özəl so aşı әәә да mər izəş Teen R. ə 

сдә ədə ə tı əəə ӘЛА сәдд дә 45 cep ОЛ). 

ələl ə ez əklil Суи дә) S sələ “Me О ya ə әд ə əə дә 

SR. ИӘз 393 ә ӧдә Зә ӧдә хә о4 

27. ҝә ә Әб gələ Ӧн ӧЗР ә ОЈ). 

аз ҺӘ ә də СА Ас ӱ аба əb ool лә 

әдәдә Дӱнән әда әј asli ән olu зә Дә 65. 

вә Ас 35 Ода бәз Әләки дзә39 ӘС әј 

дә әвәӘк ов ДӘ 0.00 

мә BAR salli Ӧд ук за əla Ев од Јенә 
аба ә зид Ә дајә əsər Мә py, ad SA да Бизи 

сәзӱ 6 ну Ӧз нд sə gös sələ səli yz “öyə 

Ləl əbə др 5 sə ә zədə AA әәә ДА ola ssl səl 

хәз sala boza анда ölə SŞA ДӘ əz dəki sət 

ва ә он ayə sək ДӘ yəkə ələ Даба аја, 

од ба S вәл ДӘ. Şölə ләдәјә sələr səb ələ 

— kı nə 
ә Əba üş dələ ə asudə sə ə ә ДӘ əs ov selə səyi 

gəl gəl ә S asa Дәрә Şəmsə sə ə əzə ДӘ 

os alsək ә 6 644 зә әд AM дҝ̆ дә. 

ӦмӘ özl вә әнә dib 0622) 930122 зм Olana seal 

ələ ga YA isə yik səl əşi ә ələl ər bəl 

54 Он ә әзән Әф ја ДӘ ӧләр b 5 әми бәлә 



“oy Ye alə ab s 

cə 14 

əbə salı zə “əəə вә аб әнә ОЛ os sə 

ДӘ әјә фәаал зд әт ад ә dı 

әлә ДӘ әәә бә ҺӘ sə” фә Gəlmə әз Ји? 

дә әнә МА ә S əş ла ор дә $ səl yx aaz 
gö әз 4.0 әј 95 ӧдә Оззыдб ә (səl sə СӘ 

səl ə ədə yəl iş ДӘ дә Ел әлә бәли 

вәл јә ә әв сәда бә кр. 

әзхә4 s “əə ədə оз әсән дәк А ДА әәә əyə 

ә ә әзәл әд sls A az онда мә BA sə 

ə m Јәзә .. ə ə Y (521, Мәдә: едә əl “зи -.. ДА 

cəlb ül ҝә уд әнд sə, dasi A ад gəlsək, İL səl 
(58 сә СБ dədə) ә ) kə ҹә ən (səl дазы, ДИ Ад 

ааа gəli әд Gəz Tip səll səlis ol əə səd 

səli gələ 2 Məs әд Aa ӧлән ə əsəb Әлә 
даа A ılo sası rə ya la 

иә. s ilə yə susilə gəl məb, 6), оба əsə, əzə Он 

ӦЗ ӘзА ҝӧ gəslələsi pə əbə LU ən si gələk dk ss 

Dəbə alasan дк gələk ala ələ она sən İF. sz 
(sə) us A 499 ә Rə AB ӧдбА Əə әәә ələl Вә ö əə sər 

xəli lə sul üş qələ, selə ә вәд мә ə, баб 

Мад ә Alla ә Sb, ib ə əbi Gö аба 

ТК 



Ye alu әвә 6. ләл 

22 32 .. әд ии ə eu S səl ЕТ лә, işs” ә дә 

иә Ӧз əə əəə Од дУ јә əyal дә ад 22” ә 

asi Әһ дӧ a АДЫ Gə yasa, аба әз izə Әса 

ад даа ак əs yəsi: Да Мәдәд A saya 
54) Ӧз олан gəlsə diye $ әд əə dəə ӧлә ə əy 

əvə ә özəl 222 5 вәз ə əl gə (əəə Sali və 

әз ööələ Tər ə бусә ТА бәдә = ... üzə Gəzi Aş 

әәә zə sis ay səbə ә ə Au el Şal 
sə əs əə ала сум мә ZA asl saz ələ S əəə ələk çə 

(sə əli әз dəə) də кә olam adə gələbəb Mə, 

Gə Аз. 57 һә səslə oll- dəl ЕР sələri 

əəə əl alay ol Alə əə оз Дад əə salsa 
ӧз səl ələ. ха ӧл Гала. Бә ə əsi oz, 

иә 43 sə ələ dk. ə əlvə Vİ, ви фал, ын 

едә" АЗ ЈА әда Sr səli сәда әда ә әт 

Әләз əməl gəlsə sədə S 2 1 əəə əə), ob və əl 31 4 

22 ei 5 0222 ба Azn ə Јаз ду Јеҝ las 2 дә о 

вә duz ә, sk qəb анд. saza esl diş 

2448, Ay, ətə səl 29, əkə Сазја çə nəə ələ) 

də ə ayə zə S sx ə су səl, бәдә səsə də 

одә əb əd ба s əd, ..—— Mola, 

Guy АС yə dələ əsli əlssi, ә вә 524 də” sə әд ə 

= “35 ə 2) gəli 5363 (şəli Gləldəi әм əl АИР ov 

ləl Gölü Ба Üçisall əə op məə YY sz јә хә) 



dəlp ә ӧзәл әд вә ada Әһ olu gələn, 

sal дәк јд ди 
lk Gələ sədə ə ДӘ ә gələ S. дӱзә ДӘБ аул. 
ин әв sələ yalsəi, Los yaz Dİ əya azə Дәк 

249 дә лт sə дә ад Жен gəli o səyə 

дәдә" gə R АДЫ S sua GU gəl sələ 

səb ДӘМ јејән səl del бәд “. вә) səl, 5 Савдун 

ДА. əsi vəl .. sks Јод АК әз ДӘ əə ai, 

од ə a əl Јәд АД sələ alu is ДӘ zə 49 О 

дә ан дән dada QU adə sələ Да ада 
* dəq lal ӧмә ə, вдә Sİ dəə gələ, ən 

əbə дәв Sə səl ep yə ə İY 64 C” әв əəə ДӘ işla 

ös3 ə ya мән səl arı zə A... 

0 ə ə ə Rə 

zə duzhə 26 482, ӧн аб ЈА Задә вәд 

һә алы охДӘ дӱз S am ә әзиз Н 35 адин 

Әз 28з ХЫ АЛ ов S ә ə Ода əldə, səl АЛ 

= оф әздб ӧФз бәд Мә зӱдӱ дә 04, 6 8 .ӘЗӧвдә- 

əs lə Жен әдән вт. Әк əli әл. 
бл). дә ал мәһз са Хар, 

әт ДӘДӘ ЛА әлә онда ə АД әдә вә дӧзә əli, 
әәә ам әс За Са əsə OL S фә. . 

Әлә ӦЗ аз олу" ва га di ül ol di, 

ИЗ РДАН АР ПМ m. s ə 
Тег 



Кә Оха . s ДоЛ 

Geli аба әз AL Şu əl әдв “a Ы. mə 

“əl dl ədə) GÖS ölə ədə 5 
әз ӧмә ДӘ Göyə Аб ələl sla да “əsə, ЈЛЛ sə A 

ku sa adı İz əs əə бә 
464) Ы̇лә əəə “si “ə əsil ӧдә 0, СА гә ә ә хә, 

ЕДИР ЛАР ЛА Səbə - əsa oa Azə əz A 

səli ələ ola ə tasa as əə ДӘ dey sələ səl 
Alya ән Од ДА дә DƏT) səl 44 бен . Садә 

35— = Әз олдун yəl işlə 5 Савдӱ azab 

GəL ҝә та Сәу, 

Gü Sə бәзы ӧз Əza МА СА kəssə уда, дәдыд 

500 5 əsəs 022) “ə alı 

ALİ UAL səl əəbsəb gaz əsə АД gə sə gəl sə, 

әд dz оду әм es Gİ öyə Ку 
КР ə ə S əə РС. 

АР АС Ф uz AB odu o Лода 5. Ҹ̧АЛ сә, 

саСә) dəə? adə o Әб СА дә Ја əsk ol ol zəl, 14 

əsi ә ӦЕәР (Задә Ала аб a əyə индә 

дәдә ə, 4, əlsəl ЈА AY, də vəzə “əsə lusələlə 

5... gülsə) ӦЗ әнд Әлә gey ək əli os 

ӘләЛ дәј 43 ə əek Vəə dələ dy eyləsə 

ә - sə səl ЈА мә 2 “ə ЈА 55 О) əyi əə 



vəl ez 

2-75 32 öyə Kə әл Qaz әт üzə eli 

вә gələ ə ala, ҹә хә su, gəzə əəə АР gələ 

-. Qə ai əsa əy ez. də) S Ya ə 

әр әд ЗД. Мә, rər Де сәбә A 1 45355 45, 

ota səl əəə kada siy КБ eLə alisi 

kəl) ıı (səli ДА ә ӧлә əə 5 64) Alşüsəş yi 

“an iləsə səli S al 43 Ayy Aza, A ə, 
Хара ssa әәә ии 

әҹ̧ әз 264), дл Хан “5269206 əs mm-ə Абадә 

дәәфдәә әд зһ ә asla a səy вәд alə asli 

озәи ӧз әдәб 2 üz əs A sal elza əzə 

ələyiilə 5 ə (424 дә әзәм до 6 gs сум | ДА 

Узз Ја дәг хә maşa ə əllə əl olla ən ol 

дәдә lər səli lz əə, Хәзани 
би əz пәлә" ТХ sə Вә Yə Zu BES .. YA ə aşİs 4 zə İzi, 

üş lad AL od Ја gə alə A sesi TA əlil ge çi TY 

r Һәәә pusu V. .. Gəl, 2993 mək ес Әзәм Ӧз əə 
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дизә Хао 423) Оз Əəə 25 21 бе 42) 

bələ gs alsa ән Т əsə ələ, Фә ola dəəə ələ 
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ədəm sə ə Ye asaq iy ze zəl “əsl səbə Lə ələ Q səl əə 

вала афда shou sls a əzələ sən да 



1 МЛ xü 

мә? 75”: 1:2 0: 

ајә Әз ӧлмә Ӧз gay ələ bəs alay əə ән 
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Ye , £A- isalə) ətək Хә ЗД əli за ə AA ələ, ола iY 
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əşi 2. АД вдә әд ә Дәб de ӧз әз 
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ДА 4 yə 0V 0şA5 eb Xl н Alba ə ələf әд yal Və QA pz 

yəsi ада Һәзз zz Заза zəl oz һала yyət oks 
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özəl Ју xə) О 6 ә yz özəl ја Бә 4 44, ода Qaz 

ozəl sl i zə Мад. 64 а24, əsi, Ал A Әдл ах asələyə 
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ölümə zə 22 идә AY. səl) фа бин oll 26ә 
(ə A a аһ ә алын ән £A asa asli 2 lab, 
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әз бӘРзә ALA ә Ки (öyə ӧз бдд әәә 
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as AR əşi, Т. “s. ЫБд, ə” ә сај иб оз 
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од Ди Saul ӧд 9 Ан TT. ӧд әз. 

dəsələ АЛИ с Аја kal, * a ДМ ид 

да ә са 5150 . Gə 

ә Ӧәәтә ОЗ ә на ә онә ӦЗ АР бе 
сл Јај 64 272 esə ər izə Вә ә әәә 
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gl ük Мә 2 0823 иә Ов ә әв aşsa ОЛ sal də 
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Tə ӦР alə sk ӦЗ изә Ҹә gə О Vəə özəl 

ə Gü сәнә Vİ ev üə ӧдә ər, Әәә əə Е4 

Јава qelbe ə yy Gas da sə ЈИ 
s A әјә aç, да, ән gələ, kə, ASL 
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qələ a om ə mi, dəəə ə 2000 

ја US BL (зә Bə sə oll, 9, аз de, İb 

əl alsLsu С̧а, gö la ә aşsa не, 
ә ə ə. ə 

ə ә әз бен Әј ул 

Әһ ürəyə 

Lə əb bən Әм ә ә əzmə oz ələ зи) 

0-0. o... 

ӧзәк дәнә 2249 лы Me. səs əə ə Tü 17 

ӦРә Әәә ә ə ika Ра ə 57 ЈӘӘ әд R 

ə, УБ üsul ә аб СД бј едә vəl саһә 

ӧс Ди Әвәз ә ӧн БА əl sə bəy 

“r ə x. .035- 

Gə Һә ул ДӘ вӱ ол әл (242  . ј иб səli 

TE  Р Aa АД əyib 

hisss sal ə day аһ Аһ Ба нд зә дари 

дә adı sə əbə əə * de səd Al 6 ӧдәмә = 

505 ə, Hali әм с од АМ вә A ә 5 



gəh o Fal ev ez 

вәд Јана)-Ы oğ əla ə ələ ələ 
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“kəl ОЛ ӦЗ бју ДӘ 22, sə əbə Т АЗ s 

o ul ə Bye, əsə Sa ə зә sd 

cərə alə си әл, УС сә еле (Su) 4-4 əb ə ə 

Ak As da zə səl azda A ка da a 

ozlazab oşəl ə oxla cal əla yn sə yə oa od S ə 
Мәдә анда ələ МА US ә да səmə İş səli, 

ӧдә сә АЛА sal sa əsə GALA sal s əsə, 

üzə, R ob ој 45, ? əzə olan də, dola. 

аын ди да dəsdə 22 USA qam aaz es gəşəl 

ДӘ Ак dəm DA es од дәдә vağ: əəə ol a ə 

дәдә 6 =) . Sİ ә səsə s ol A əə 

yl Aa muş s “ə sal ə Ə əsə . əl 

ӧдә ӘЗ ов SA, öəəb он diyə S ә. Јоу 

AĞ sət ҝӘ оз , — " ӧд бә Ölə 05 

əb əə m dəl os sulu əə səf əş A səl kə 

Әз Öl gəzə “əə фм ЛА АЛИ әјә “әм —. 

идә АР ӧн ә Ди бА ӧлә Mal ə oseŞ alə 

1 ӧдәди gələ əl Ç “şə, Vals ə əə, əsə əl 
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os əə oydu lələ əbəs ty Ҹә, Ы ә RƏR. 

o әјә сәј 2д.- . ələyi 5 oxu gəl AYA As 
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ифдә ДӘ ән Лә әз 6 R gələli ələ 

аз əəə yə әрә ба Mə ә ә он 

аф вә qəl pad ala ӧнә ə lya SİTİ вәд 

O ә əllə yar дәб әвә нәрд dayər ə VB yəy Ҹә 
| ә ә Гы 

ДӘ ә (303) laş аб ” əl ск 
- 

МА. nə ədə ла Дәли ДА 

q a Дуз ДЕ az əza $ pal Mə əsə səh Şi 

Fə al ӦЗ Од КР КА от 4 224 лә Ак ӧнә 

3 “ çəl ”" iH” вә o ələ ә sə 2 он də 

5 Әәә ен ә ә ə, (öm ҹн dək 6-4 ə isə ә, 

Əsəbi дл ə Әәә bəl Су esə 2221 Ke əəə ӧмә 482 әд 

ии ӧз öl Ју Ы̇з әј) азә, yəsi) ә ə... əldə ə 22 
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ә вә ДВД ә де səsli = m” ТА сә еӱ sls 

val ДЕ ә ә Рә ә (ДИ ОВА əə sə TY = 6 

КР dəə sə dəə sə ҹан 

да us de әт ед әлә аб ӧлә аз Әс 

сә здә əyə pazl yek əssə əl аз дән Ӧ әәә О 
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(533 ә ӧн ii di” ə 1Y gəl sl əksi nəl s SU 
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a sazz sə İS əəə, sələ ilə əə Дәр И zəs Gə sə yel izlə 

КР dəəə sm ,ə ə alsa ə gəl də yi əz " 
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— ӧздә О сә əə əl əmə ә əə, Ал 
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özəyi) ах b O 3972 Va, əə = 
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әд zab o 



луг Yuan 

Qələmə əə ə gəz) sə ol azə şələ. ə, (YT. әз səl səl 
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x” ду дә нанә su зә ӦЗ küpə Јан ə 

PYĞITŞyou ә laz az 45 həə az, əə ә aul ölç 

R ик ОЛ 64 = иә ol Ле 022 бун (səl 

ДӘ он sək Са 4 әд elə əla ијдә SU, 

ӧзәк ДИ дә За əsdi əə era 

иә ә məslə Сәд alma Он Лу S бур ә məx ЈАЈӘРЗ 

дәдә. оз ugilə 2 әдәл “kəb A мәәјӱдовд 5984, Ад 
Uu 



о əs Ӧз оз də ə r ә Рза ӦЗ se” 2 

әәә 64 “4 Ала Де ат Мә) ДӘ 

из уз ДӘ sələ ок вәд ах А Је дәјә ав 2407 

әлә Сән 2.0K57 Plaş daz səl aşləələ oləls (S әда 

elə (ə250531 . ək dəy Ələ ya ə 3 6Х јаз 

Азиз dA od ә Ко ə,əS әд Gül ад sə Met Азиз 

“Rə ə аз sə səl Mİ 95 dəy uşu Меауда ə əy 

“ə 235 əl osəl əəə ələ 2313 a 34 Ләлә диз) 

әдәдә әз зә азб нә ОЗ ә əldə ət 

54) Al аз әз нә ələ ә gəliş z GS 

Кан ДӘ yi əy” вәд xə ә əmə ol ОЛ 3022 

Әв azı yasa əri ӧн DƏR düzü us "" озу 

Əba дә ..—... ğı və ә аз idə gəl əza ə əə səla 

“ələ R дә ə zə gəl odla dəə әлә ə soda das, 

göl as 8 olası јә olası ələ, odla ОР) s az )alsə əl 

əl 3 ox BEN gəl aşya ə Şək əsə Yk asələ, ə Gİ əl 

“s 5 yodla Ölə əə ә. (469 . ə də 9 Ләлә 

m6 ə 0 Јәзд 5 од aqil ul S Дәдә eds ə од 
M: ДӘ ga? səl gəl, ələl ада oli olam sazdı 
Gə ol ssl əə әз səslə qəl S ZƏR səl Ӧзадуа 

də, ид ӦЗ Мә ӧдә məə ВР ozəl os .. LA 

5 ӧзә У. Ҝәдә ə ӧз зә 

əəə iə sls els ах ӘЛ sal AL әз ә оз 

ez əəə әзәлә Зелда —- əni pə “ə göyə əy) 
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Ҝӧј ӧмә дк дән дән Зил Е вәз аәјмазод 4 

bazı axa аза əə YT вәф $ ан daz ox be b адла ед 

Gəl əə ə oşlaşa3 sal 3246 oşlaza$ . һәс ӧдә gəl od 
ölalsz gülə zəy sea yılda 

дәдә asa semi əzəl ə 2”, Уз бз ә әнә меј 

абунә zz yi ə фәдаи zə Т зә д дәбә s GəL, qs lə) 

Әәә ab yl јад ул asa lz səl gemi o 6 de, 

Və 202 ə ls əzə bala јад ə sal vələs 

əəə YÜ üs да мәна әда ДӘ sələsə AU 

Ələ ә Сәј za ty Veys, Olya, ao zə 9 

—. 2 иә əəə Vi sə, кӧз ӧбӱоләбА La, 
R əə əəə S a ə si ai ə la 977 Аз 

ır АјмолХ Vs ә әд әнә әз әјә 

вә Ан əl 134 дә олу asl 

ə 

r "дә дем ЕТ КР 

зә нә ƏR A әдәб səl дә 49) бә аз 

ӧз әз ələ әз Әл (mə od, bəs çəmlə olsə gətələt 
dəx aksu, 1 əldən ӧмә ss ә $ ə 

вәд 232 Go,” әд ӦЗ” həə səyə) (səl Ar ә Әвәәу 

ә нә Һә səl әда sə Vəə əyə . əl eye ŞA 

алә gə ӧлиәә əb 355 dəə gəl $ All ад 

Sədə adə ələl səl Ли sal дә əəə 2 deşmə 
Uu z2 



Y esl 222 m. “Yi 

ә. Sö әјә О, məə əynə lu ll yyədl, 

desə əbə kə Lal ад susa Ass AS 

Ərə ə ilə al ə хә АЛ əyə Sİ isə 154 ӧдә 

əzə Ba Azə ајә | 6, әәә онә әз ДЕЈ 

О СӘ әјә ба, aa alisi olası üzlə 

дӱ о 2.5 ҝјә də olam asas həsyə GÖ os sə 

un... 200 
azə ii əl, Suda ə asələ ia әв iə ss: 

“aad eye -— (526 əə kə sü Һр әз (625 5 

дәмә, (sə) ӧдә — He =, (səl KA ад А:А “əyən кк. 

ит, дәдә дәвә Је Би də од ә səl Dar 

şəb ə) əl əy sə Ay a əə əə Gələ oxa ələ 

әхи әм Дәдә gaz ə ŞU ol 6 еј 

Şa, ЕА ДӘ ӘЛА вәбә sla, ҜӦЈӘ ӧз ә = 

Ад sə АР sələ дә 22 əə Тә бәд ә ҝә 

22 ӦРә әз ələ dəə әз Tey ә Ы ә 

әд бә ДӘ Ја дә sə 36 әз әјә адәм ys, 

ӧлә бәд Ан ДА аб АМ 4 sü уду 
дн әә ADLI ay TT yə, de s Сд адУзз, 

usİS Ul eləsə Sə ər ə. Gəl, ӧзәјә 

әдәдә ӧзәк == Ӧз) нә 09 Ы̇бад вә gələ Ti: səl 

om döəl səl 2 Gəlsə —i, ödə örələTə salli дуа 

ә dağ Ro әәә del səb dl desə тл 

Јаз бә ӧјҝ̆и ou TA 64 бәси Ӧәәзб əs əkə 
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“ə gə 

oəələlsəl gək- MAS a DU әәә əə si 

хәт дӧ об | Ми ох ан gə) әзиз 2:2 бузә 

2233 әкән əl QAL НӘ әдәд од 65. 

Ди əəə ə KL вә oral зә Оз за ӧх 98. əə 

işğal əl бәбәһо од asli ода) 2 ik dəx su 

әз) вәл Де səl, Ҹә ОР aa soldu ə 

ol ода зә zəl 6 0-дә yə ək şəlalə si Özyə 

(SA o ӧзӱн əl A, deyə ə Mə A əəə əl kə əl дә 

ә ја ӧз Да ә dözə əl Ҹәза Вә 

ə... — ан gələ sələ əv Әз әв 

әд дә. va... əkə “a İsə суз ха 65 1. 

.. əz (səl ӧдә oq S əə o AL ol дәдә 

“Də gi ez esa bz o əbəs eu Is Həə Ру дә 

“əə ӧдә vəə ələ susa) asla əm əə 

Vel 229 ək бак хӧддәк ја Сәд әәә ә 

ЈЈмә әз AR Н səl онда ӧз S əzəl "Rəs əyilən ад 
bəsə əl ılo LAR ə nə КУР A KA ALƏ 

Даз лу isə ЈА с ola адда Suz İŞ, 

5 Дәдә бә ӧз вдә ә ә ən İsə ə 

ərə ән Дәз asl lə ə əə ərə əl gləlsəi, lə zəl 

ei 5 4483 səl, әз o ƏL ә ад әзән Аз 

ə тәр Оз ну на нән ДӘ ДӘ ОЗ оха 



A 4 212 m. “YT 

әв ә ДӘ elədilər səli iz siy әм en gəli 
Əl Azə ә Һама üs əl ә çə S дә, әәә 

“əyi əl zə $ ДӘ да) Ӧҹ ид GİSÜ јд ә 

2 Минә desə ən gəl ol, Vay ələ сәиз gel ek 

ӧх әјә ə olu ə A Ay dözə Вә Vəə iy zə 
Ҹә uni deys zir: — “5, .. sli 

2969 65, — пт Ја ə ə... 

ӧзӱ əl 585 dəə , kok ə To ә ә. Ы 

4-4 sələ TA әд фә s əs, ҸӘ əy Уз A, 

вәә дӧ la, Дуа Ај sd di 
YALAR ӧз. әлә Сон АМ ду 

m ƏST 30 ә ән fi әбу Ји Ӧә 2 əyə yas 

дә cal бз oL oalaləs pol Ли ola 6 60 39 ke 
“32: əs ə asa әда ə əm Məl 334 sn şə 
oL siz pz sil əş gəl әд bə — (səl 

бә qsaly alı .. Јенә səl Qez, dəə blə, s 
Alə ә səl әјә əsə ym GEL ək, ан ә бә 

m. tazı 5. - — ә - 2252 —- 05 səli әфу 
sal əl göyl əə UM kə zə Q s dəə $ sək lz 

ds en Kü” əmi ә, ид ӧд. ә әд 2, “АЛ 
6459 “lk јр Дина Да әда вәд o әнә as, 

ЫЫ ƏL Јум аз ҝ̆ә З esə a S aslle yl dəs сәј 

оз Ay üs ds ə əə дӧ ər әс јә сәв ме Зән 64 

ələl мә аз kə дмә dilə s АМ = иә 



"Ye Lü 

әзәлә вәз sə səli ələ abba duz вәф әд 339) 

Ə Sə Әләз ә кә dəə de döəl sbbdn dei, 

səl ә Даз вә lz aba əyar çəş 4 əzə ləq 
вә әда ələ Мәдә ET: asall әда ә ијә əzə dələr 05, 
“hələ ә ada дә әзәлә dəə дәб 

5... Ејн ан üsül Ди ӧз ади 6644, 4 Ад 

лл 224, Әәә Әәә иә 

ə üzə 

Дәдә mas 3 ә2даӘ dü bə | ə əkəli вә КИ ЈЈА Mi.--ə i 

хә səl ol Qu ДӘ Məzə ƏZA səslə gəlmə 

вәлә by oa Gk, təl oli ДӘ, Alasya вәдә 
AYA səyə yə Аб бәм Aa a səs Ai 

Аӧ ә dəbə “ә 99 (Sə дә dəəə ə Ы ә. 4 (s-ulə ə гәд 

АНА атда 7” m — em 02 – ба , ә $ əə 

әд о m . ӧд — дәфә ə TEPE “ "ar: 

Gəl əəə 3Y ӧд о 5 дә ҝӧзә çü əkə zəli сәбә ДӘ zə 

oz əb, де од Ја Sə aa S edə 282 
balə ə, дәлә әј. lərə вәә) alu əkə (səl 

әв əl kəs һәлә s a. 20 һә “ки әәә gə 

дә a DİA ə ӧз тәнә ӧзәл Дәф ger оздә бә 

әлә ələyə: S. Azə lə yə енә əlik Әсәд Дәдә. ода Азвзд ə azə İz 

БА 1) lələ səl əzə о gö və ə) ə? ад əə örə R БА ə Ју. 



4 çal 212 ez “YA 

дә Q дәк gə vəla ol əəə silə ia) iş lələ 
ӧмә сә ayş ила ӦЗ ЗА əbi s Ləl 

дәјәр ə əə İSTİ. azal мә mi səyə İş əl M.A eylər 

ә әв ә ДӘ ozlaS дә əzə 42 22. Gü səda S əə 

əəə əli ЈА они дан gəli döysə “ lə əl 

ә ya əllə a 2 ailə ЗА sə sə О Деи 

GOR ə ə... 
əl) Од ДӘ мә nya овал sə, a, aşlalyz ŞəələS: 

ox) əm ələl solum yə аф məyə 9 əl sm idə ə Lə Tə 

ә ls uşa” səlli za ГУ Məl məl sal s ојна 
sd КР. ələl əməl ol əəə Sə 

әәә əs әдәдә sı ərş дәду omə os su 

gös ə аһ də әәә az Sİ Да daq əlan әд 

gələ səl Ti АД əsi ӧзлӱ aməd ola ələ yas Elə esl 3800 

42 səli Әз səlləm бәз ула сәда АЗ бә izlə 

из әт вә АД нә sl ДӘ gləs əsa дә ДЕЈ 

сәна a ə ə əə 0920 ах 03 

Belə dəl ulus dəəə АДА Әз dəə m AzALə ələ 
дә Јл ма udar вдә gə sə АМ әј уҝ̆ од 

ӱз SUB... 2-2) Giməl oldələ 

ӧл Sə səl əəə ә Јен аб әм кә бә əə 
дәлә Тәбәс зә Ӧмә və əyə ə ail s əəən deyə ələ YÜ 

иә gəl sə 44 sək дә да sədə TA əə бә ә 

səli фа əə əəə Ад ә ozəl sazla дӱ sola о4 



4) 1 и 222 es 

әд $ 35 ol "əzik m gələ ə sezə iy vəl a) 

әз дә İT asələ зәдә azı əəə B alə yə gə ӧгәз әз səb 

.—... 5) 4465 22 бад бз дадә 

dəs са || . әса ƏŞİ Abı Ола, alə dəə ə са ələ 

әзиб ə ƏŞİ İR sələ 33 oldı 62 $ os 3) 

sə ə gə eçə ə нәдә зә aşa , ə ii, Ӧз әәә 

Göldə ә ДӘ ах ələ qab azə ul bəs Әта 20) 3şələ lo 
(sal əəaal3 =) 4 ə Мада сәф сәд) ӧмәјә 49, işə 

ə ədə бл ӧдә İY asa əzizə Дәм )ӦӦ2д9, 

dr. gə ələ ə “Ə s “ə јд диз Лу) ob 

Asl јәдә 0 əsə ə оз ОЛ oo на əəə 

(525 414 . ӧд Də dəb әв ә sə əşlə ə alı 

6 s ms ОЗ üşil ә ə on Ül “A dəə Sizə вә ДИ 

ук gələ Lost Самәд дә həs ələ əs üə? əəə əya sin 

22 dəs ә ә 6 səb omə ə asla ələ хәт АЈ ав 

ту ӧдәди вӘ бә о gələb вә ə əə əs ә 

məzə oral ŞİŞİ 310 səyi es, ozəl asal əsi әда вә 

Ҹа ДЕЛ дәлә ВӘ әәә işi ələ əli dal ат ала 
Əəə Лә əyə ə 9 08, бә, Lədəs əə бә 
əbi s əsə, ДӘ o üə Сад әл Сәд бә, ә 

Ҹә о 68 сдә вә Јә əsə мәдәни ə... 

də YE вәд ssl зд gəbə ə dəs әд sizə ӧмә 

ӦЗ əə Тә вәһ о zə 5 səl дәјә səli ди. va 

“zz ə Sal gəli gəl gəl əəə sazda amal İl UL səl ə 



sila) Vlad LUKA şə ba tə gə al 

ӧзҝә oxla) əb ә Әв. ə AZ əzə ди a,b иә ә 

Әәә ҝ), = Ba A əəə Ә2 vəsfi Ai ə 

odilyas Bəli 55 so əə Yə AŞ. Aş сә О, лә 

ЕДА 2 ə o оф : вәд әдәблә sal ә 

дә ələkdə, вәјдд Ылә абы əə asa ə sol Aa 

вә ә дәфә 

ох блог 

dbi Анна di S Дӧәкәри ayı ail şələ LA (221 

gə ə oll ДА asaq 4 ələlsəi јаз бәд озузт sü 

е29 бад ələ, se dəy xə S əzə sə əvə dil əə о- 
аз sə səl al дә oL məz az s səl ЈА 

sələ, sələ og ӧс ат сиз Sözə sal ДӘ әјә, ДӘБ ay 

2380 əllə әта SAL дәб xə tl (əə olə,ət 

“səl sələ əə 6 əbə ә Дәб ән ак xala dəbə (əə 

al öyə әјә Lə дә AS də он Демә зә зә 6 dəə əs 

Yad əsa 6 Elə əəə ələ yə səslə Sisal 

әз əy asəlyi çe asan əzə sələ O yaaa əəə ə 

DƏR aa, A əs aşya әз ә al сәдд olsa uş әлә 

= Els од ə ələ səli o аздә ја sozlə ge səlli, 
һәја asıl, adə Бо за аг ələyna 

ЕР кӧбә Ли 2 üə ə 

ә üə ә әлә zəl şet di HəR adaya 
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A taa әјә ад səlis Әб әд ла 
Әәә Әәә бә ә ot АМД әбу әзаб 

səla az ә ис ра ҝә ыб. 

USA бә ај ӧзҝә бәз Оба sar 

Зак дк ümu 026 Sisal Ју ДИ Gə 0. 
ду да Ја 5, ӧлә Аҝ̆ дәј ә üs l lo isə es) az 

ома дә Дәм aya yd AR gmə Од Диз sə gələ 38 
ə əy ДӘ səl) əə ЛУ ДӘБ ail o3lo aşa зәдә СА 

ölkə əz, Səs ül ə ə) seliyi Al dəy, 

ә Sİ gə (pə ol иан, әз оје Ab əz əsl 

Од ә бе gəz azə a əəə el әз səla oo Aa As ol 

ӧд 5 əsə cədə dəl .... əzə əli дә аф ОЛА AZA 

ƏL SA нә əz əzəli OİL əz asla ol ola од нәдә 

озфә ӧлә aş əəə də as əə yyə du yə di əy 

cədə cə) дә Са, Дәбаздә ə ələ əə ə gi səsə ə İt (səla 

дә işlə olda ДӘ ә јә uy вәд 35 дә al 

Бә alə ilə ELA о 6 Азә, дә дәјә 

Мәнә əsə) Јам мә әз q Bəz yasa Әб süzə üşyləT, 

“. “zə Bən daz alə gələ ӧн әллә S siz AL 

əl, əkə Н sədlə, 4:0 həy, AlslUŞ УС УН Су 

Бә $ təsil all o ə os, A бит ДА əə sə, 
Јес ДӘ А ә əə əya ALL ag əf S ә) 

ölə Бә ə ə $ Məs ə — әдәбә Ди tək s 

= д ә 0255 00235 ин оз ораз TE bəlalı al gdəbsəl, 



Tula üm "VT 

di әәә Səs ələ lə Ән әз Ли əyə səl ə 

gəzə ə ülə од bis ар зз ТА ааа gə ә сәҹб бәдә Т/ yəyə oil 

Дәк ӱзә ələ ӦЗ јат. иә алудә Бә ук" əsə 
ә alem Мә әвәз asl sl Ҹа мә дә gə Tl, ba си 

dəm YA Və ам əəə ə YT zə diyə ə lz əli 

әәә GUN ƏSƏ ə R ал вә ӧс oba ala, gölə (5 

ƏTA aslyl ssa ав de YA 232 A Әлә 

ӧдә. әәә ə ə ə вә ӦЗи гәз 

Gölə səl əb ад әјә алә 6А ЫБ ol Gəz 

әз ə əzəl sal sələ аб əs də аз 024ҹә Ы 

pu ә ДӘ бун san ә ər дәлә Ӧз R, бә 
о Q dəl кл ә аз ӧзәјә adl ел әнә dövmə 

əmi “əlvəzaə “ə 459 dal 22 ет, Vəə бу ӧд 

әаог 

süzə sil səl 22 03, obölələ las уди A ед ӦЗ әзоз1 

. од Әәә дәј ОБОТ ДӘ Јаз, о Mə әнә Лә els 

ә әдән ОЗ зә olda, АД Азәә ə oşyəə 

Uduş asllə isə İynə TA. su QƏ ə ii ƏY 

әәә əs, ә АЛОлә 62 dəmə xe dənə s (ə lab, 

сәјлә Gbşəllə əbə ləmə Оз də əəə səl 059), 

ә əsərə Qösə yəy yan əlaz dəə əəə, Me, 

ӧдә Л ДӘ РУ ди dəyə s Vəə sə əY ələəət 

ӧдә сдә 00205 əəə Və əslən a ooo aşaal3 Sol, ҺД 



“Vo “ rel zə “əə 

аф ах идә “ə ен зә азда. ЕА əyər 

иә 249 ад ә зә os oz, 5 азы. 1 ӧл/5 4, 

Дӱди el çö S eliəi, Даҝ̆ 3 ОД да уз) ДА сәдд әз 

Gaşlasl gəli бәз olla бә olub бә ӧдә Лә" 

РС (Хаҹә ə. (436 

ül 6 asələ sə АК al yə” ах LA "ME ə3lə,o 521 

ах Ala од ЈА А dz səy zs aa səs göyəzə 

тиинти гарт Şa 
МР gilə Y ə. ə. 

QƏLəL A oa əə ŞA ДӘ дуз gələ yəsi әнә дә мәдә 

2455, əə Озан ЛА ДӘ ә 

озӱ әлә вәд ад ә ә анан əəə 31 əl оз3, 
ağ əəə ll ə S a rə 

siləy əhsal o, AL AYLA ua bz 

səl pə ələ səl dəyə əbəs Си, ce” özəl xəb 22” 

—əməə3 од әәә şə 20 oxŞa$ A Susa sə 

оәдә as əl фәз-ә səs hv pil s иҹр? gb yəkə oll. бәлә 
zə əzizə әда iz сәј аз ди ərə . = = də z əsil “db 

әзм Ја онә ән əə səli ozəl əl sal sə dəl səsə əs А 

ӧд AL səlis, $a 

= ə 25 

AA əə əsə ад әд Дәдә q əbə gəzə 
ӧз вәә s əlil әјәјт ZAL A sə s бәј 218129 



eu a əə ДАК 

Hu ə... 
ок КОР a Дәм олаја TY a yə Әнсә ӧ9 

Зән әла yil әәә elə сәв иә əəə Әлә YAA ə sm 

ә бот gə әннә ах ləl asələ əsəs ӧд 

од ат АМ Дәдә мә ә olla әнә s) 

дал ДӘ дә əl ә Винона 

SA Azə вәдә $ SA əzə od TER Ödə cəl odla ә: 

Gəl omə Sd cə аја sl sə su dəə YT əl 45 

(Sə) РС sələ ə zə ӧрә ә ЈА 

ə... 
2 dəə 8 ов vədi nk ДӘ yyə јеҹ̧зә ali Sə se Д 

"4 Əbəs: дәрә gəllələətə ə ƏD ӧзә ин ZA O ası əzəl səl 

Aba pb dəə дәрә ҝәз aya АЛ аид овҜ. 
Рә çək РУ sl ida ə, omaklə əəə ty 

аз дәјә дӧ ә AU sə əə dal 

zəl əə ai o ELA iz asələ $ ƏS aç ДӘ 32 

әв zə ə Tü АМ ə UB od əsə вәдә әда su is 40,4, 
ex set Аја ə S Ад ја, əzəli əsli cal əə 

РАКЕТ 

Кә әм AU, səl yat dlə dy о4 331 ey sə 

вә дә ә ди А бә ә əs ок 04 О. денән 

= =“ о 

Ҹә дә АДА ә За əə ӧнә 292 оо 



“AY јо . 232 us 

Дина ӱзә јд бәдәнләрдә, sə əki 

О S sal ce” “ei ə dəə . əəə ət ДА Әәә ә 04, 

ӧд, dələ ip ə3lə34 bəsi е2 Gəzi ən əsi səl kəsə 

də 48 Gə ə. ӦЗ ə əmə Ӧд ls o GÖR 

Ölə oz ахХ 2 әд Ји 54 бә дә бә ен охда 

Әлә ә) ke” oxla GA А 32922 ДЗА 219 əə 

АЈ asələ о ЈА оз ət АЈ SAL 3358 

әдәди 2 Ы әәә иләдә iə xod, gələli sələn ах 

“adal аб дәв, də A S əs ARA ələ 

бу = гн ӧндә ә31- əəə Лә vələlus, 

бадә əmi ав yaz sə 381 әз МЫ əsa — 

b. “Ји (səyə) (52 ә gedə əl kəsə 4.32 bx 4 sz MV сәддин 

dəX ас (əz əəə 9, ”— ya ək “lu iL 5 1 aş 

зәј sə gö əxz OLU ə, Əyə əə ди 2:53 ox 

әјә иан SAL ааа АДА əəə 

ƏRİ əsi “o 2 Мә əd TƏ СА oəldişə ә Fu Сҹ 

5.. Gəl 55 ” ӧдә ӧд sə Е Aka əə 

də ин Д әд Да ә d5ə od ölə dəy əy oz 

Qəl A ДӘМ они dəsus2 ool ölə аг ОЗ 4489, 

zf, сәиһәбә Јекә ÖR 94 ӧДЗӘ ӦЗ 9342) — Əzəl 

Әзинә Kəsə adə. 0419 Vəə ән gələ GÜL gərə 

дә ду ƏL əbə əz səri dz sü £ gə 68 dəs 
ләди AŞIR һәд әд 4 ... Коз иә diskə zur, 

“Eu (əə Bize ə мә ib əə xı ə Aa ә adi, 



lə ALA Е23 “АЛ 

ОЗ Аз səl алә әд Бб лу yal әј a də 
ARAL Мә ӧдә 6 Де Мә ада әдәб sak 2 esə) 

pəs əə zə ӧја әәә ОЗ sədə ə sələ səli alz ə, 

Әәә әл bül, сдә бун əə sbb, əə 
ƏSLA əyə ln. SÜR) ul, gök. puzİY 

rəli, səl (sələ Даз азз узу r əbə лу 

7 ə 69, һәб. daa ӧзәк аз од “öl dən əə Sələə 

Аб al olda-b sl QAŞLA Zə üə, 

əl əsə, Ҹә бәлә sə əə ə duz al ОЛ Cə 

Әәә salı” are azə da bəli вә, — 

əy, вәзнә səl 1 (әз ədə 2 ӧмә дә all дәфә, döl 

ӧмә кҝ ЈА ә АЗ ә də әд КИ. 
Ас аба ајә ана әв дадә әдәд 

xalla: Һјан әл бә За ија бы ад 

..... охдиАА әәә оз ол B “A "ə mələz 

Ale səl ə şəzil нда ələl sə dA Са o Sad 4 

ЕР ти - R 

OyeŞ əyi ки ӧнә 203, səl АД әјә səl ALL 

“ai ələ bəz səl səyə asa elə isla 5 oəələ ə İY Yi 

(səlLə ayə 

vəl əf” gəl 

Aa ə səmi Rəsmə јлу səl A Ди ələ әәә) 
Gələ gə əəə ә (5203 әфә = 17 sə) әәә 44 әда 



“ЛА ” esl 222 ez 

о ələləy ДӘ ә бан əyə О јд әәә од Дак 

изА Дәлмә Ҹә ә GÜsəll ди gilas əl, ДӘ elil ələ 

едә О ОЛА əs -. göze) alə yin gel səl ох де 

КР ilə səl озӱ әв оф ә yə 

ӧлә sələ вә ə. Vəli Şə o ləl вә özül 8 ol sə 

4“ Cə |. һә Задг оха һә əə” örə Азар дә zəl 

üs) şə əə zən əl stil Дӱз əə, әәә s lə 

Ан sol ад sələ ə, аф RAR a ə gəl 

s ən ок “307 Ora ӘЗВ əə, ə ӧдә оз ед ӧз елә оз4 

Gəl АД Аз əyi səs ӧдә У ӧдә ЗА нд səl лр cu ЛА 
“zə yə dəsi ə sə 6 дәјә Ərəş Сао О 1, әл ələ Ae 

Ст. yal $ əhə 3 Sİ, ббс јә S əyi r 

gə Н 4 zı Аб, 0222 ә һә: дә aul ЕА И 

ə üş ә bə -— . д İy Оз дә? ə (29 д2 dır 

ед au” “ə -—. “ola. Te sənə əx” 

Əla ə sls tə зә “ə öyə Tə Оз ЈӘ ӧдәмә) 

Әзәлә аб ay ӧд ə 

GİTA ә Дӱнәнә соба ә əyal, Ы a суал ТУ 234 

сад ә ay ТА оду əs, Әк ay əəə 4 49 layi 

КР Ру. 
Ҹәз ә ЕА од əyə cəb Ҹә Ə əzə ол дә (sui, 

Әдән да kər зә бә ə S zs ət Јәзд əzə 

YT: әд) səli ƏSSƏ sə дә әбәди ox 
Xx 



"ua ə “VA 

ve) əəə әд ДА b Од yə a asla алыб әнә 

(Şə əm әд ölk бә səl дә diz ozə ан ӧз ə s фә US 
Vöy süls, dələ, Bay əə ym АМ alə A бәм Vİ, 

ol әз дәнә bəl 2 duz ll əyə ја MəS yə ui 
“ә 57” x. Vəə To АМ вдә әј һә ДА 

дә di дәб вәд дәнә ӧз с —аӧ о. 

.. gə sms дә 4 Ди ks ödə oli əəə si 

$ ə ə Вәәә вәд Şa S əəə ти ДАБ 

1 521 аб бл səylə, 4, sal dəəə ƏS ә) зә Јамә о 
gəz ДАҜ̆ мә од pe bəsə aa сә ƏLA 223 TA 34 

әд әд дә ә ә ӘЛ Дилдә дәмә Ох ərə ox 

QRA üə ldə səl ҝә ay әфә фәәхә нзр sə SA 
özl əl dələ isə əəə Aİ 033) бә,5 əvəl 23 əə əs, 

sə, дә 

ori əya 

“əet əə əyə S əl sal ələ ə əyə Әзәлә оду 

Lə... s. = За бак јә бәд Јез 

бәз =5 4 ӧз ə... 

s aa əəə yə ə ə əəə əə sə sə 5 ДӘ Аилә" 

Ӧмә a YƏ. “q бәлә әјә 

Әв 30 veb) dm 9: Хум за фә. 1664) 

"əə Dişə ə зә әј әз, ə. dələ İlə Gö sət 

a Muy әмәл? 30, ох ӧд дәбдән Минә 



“ МЛ vəs 

Ura... 
ozü . işə əs $) (KARS. a Me ЈӘ9 (“дәм 54 

Һә 252 Zu : од дә 12 sö Y ə ил зи ДАЛА ба 

.. beLə . S 35 o) Јә сән кә 

ə бә -.. sn... — ən əə A gəli Mən 

çək yə 5 63 оду ОЗ səlşə бә Olay peş əRRL ӱн 

öy ə) SAMİ də GAVALI OL əl aa əz əə 
Һә ә 5 ӦЗ ӧд dal әд зә odu dis мә ən su 

һәг ДӘ Лә лә 42 ҝә оз və Sə (bələ Дӱма 

Az isə ə, 6, aa ə бе) һәззә Ӧидә дә зә 222 

ӧз нд uş 21.5 Sü s, вә" S-ə. 

o ДӘ səl sələ Gr səl s S Şİ se әрзә 

Sə ба ox$ әд R ӱз əə) “adi bu с gə 

ə 6 әд әз) emma ЈА 2) јә Авад 
00000 Osa ge dələ sk S sə, ӧд 

НМР ТК da səs ədə R $ öl əz 

əy Хбдә сәдәф Оз су) =. Və, səs ym вәз дәдә 

оз ДЛУ әзаб он alə ə Sl səl вәф So. dl 
ianə ə s şədələ əs səsə yy ozəl озд Әһ ə ӧд) “ oğ 

Дил S yasa Һә ә ələ A ә Ал, Суз ДА 

Ев yə əzəl әзән ә СА он бәз əhə онә 

al, ye cə Т- әәә дДә әјан да 2 5 зә geds дә ə ә. 

Ərə əyi ала Асија бас̧да ya al 55 суда ə yoda 

gələ әзӱ бәдә де, бәз duz əkə 
X x. 



| iy Alay en 12. 

әз 54 ҝә ҝҹә Siz zu јә ӧд зә 25 

Vəə, Yə yara мә gələ gə AL SA ој ə o) Ti 

gə SAL ә səla say ән sə, 44 Gə isə gəl isəeəəı 
мә ЈА АЛ di enə ə s ə əli ә СА зи 

әд ƏLİ, ey dələ ay səyə səl 2 ДӘ пуда Ајә əlyial 

oll oa o Susa, baça ək дә üə əə səbəl ӦЗ әз 

зәб Yə ə...5—.-.70. 

ҝә ДӘ qəl göm О КР 111 ə 

ömər o АР РС СЕЛ КР 

КИ. 

әәә ЈА ə ҝаз ЈА Ас Сас̧а Дузҝ̆ 

odlu Ју Süşl ol ә dəəə, ак əl aa уд 

ДӘГ yə ӧдә оз) S pz a a Güsəll слыб əə işə 

ӧд üə дәк di gən, О АК ul oz ölə ам əsl 

Məbəs һд əyə TY вә omə ola asla рам səl sy 
о=45, də Саха Би 93 3903 вә азад 

əv ə о 

iylə di (925 ya ol ələ ələl Az: əə İyl ələ sa әз 

Әт зид ölər gö gəzə sd сдә 4 ezisİ sal ДӘ vd 

gə 5 AY yə ssl s ид 4 ə yu adə Sis дадә зәфә 

vər S isə әз дә ə əş aşı Sözə ələl Əbi Мај GÖS ədl Vs, | 

Sas 68$ Ubə оз ik ələm səmi s әд əə дә 
əyə дм lə 3 ә) иб mara Ајә ŞU 5. 



42 иә 3 

во ла зәј 2 2 См ә əə səl ,t ӧәд9 5Д5 

S взух si, gəlsək sələ буза ЈР dəb 0332 0922 . 

ӧз сәда Vəə Од вәдә $ yal diyə əə 0 yaz 
xə ə ад вәһ әдәд вә ol вәдә dəsi ӧзәјә xəəəəl 
səs ma зад да əldə əə sə x S əə üə 43ЫФ, Әә 

sə дә 042, Ӧз ә bəl sl 08 едә əbə, 

Əə AA səl Саф дәә əməyə зә asla de Vəə səli 35 
АЛА Дон дәдә ә 02 һәдә аҝ̆а ә m isə xa 

дӧзә AZA dı sə ək səl əs Sala səl A ak əəə 

2...—— 
os eLə əəə әәә онә 43, dakı ән: 

lələ , əs çəkə “ Uz x. ca ə ALA 

ələ КР КИ 

әз əb ə55 vəl 

ӦРУ әд ә üzə ələl sə Sə Ölə əzə ob, 

бәд Ади adla əşk əə лә əəə səl ələl s, əsəl 

Sə, de илд әзаб sələyəə хә biyə sə əs ə səsə 

ДӘБ si pik ада ə” aa lon ool ə səy LAL od ays 
kü şə Y 5 ə из əəə əə дәј Хәзәә desə s 

omə işlən сӧз ә yə əə дә SA zl ali ə oğ İs сә 

Az ə əə sadi, әв ӧдә Sə ə aşya səl Su 

“lə фәә дӧ sal ə әәә aəlos ӧдә şiəsi 

ҝәзә ӧмә АК әд за də az A sə аб. 



Ад Zə m. “er 

əllə əzə bəm Gi ал sələ, əlan бз) Soz pal du 
nəş) ol ə Səs GəL сәдд дә ala ez ә АЈ 
әв баба, вәд" әд) МӘЛӘ, Коз səli ә 

385, мә) 05. һәс аһа ини 622 

ƏL əsl из бан сој Ҹилән 

= .—. он бәһ ələ 41, ə 1 454 дә ЈӰЗ (stil 

Мјаон $ səsli olu ә 0 2 Мән ә од 

4944 Yu ЫХ ə ə SA dsə ə ӧл “öz, ou əl ola lı 

Ol səs да ТУ нм әзадә ӧзәк 8 gə əsə mali 
Мн 5 ӧн әл o əl S ә,33, 6524 

јаја ок özl 1, :/66446, “ə, 

cə SƏ səl 

səli əə alə səyə) asi dadi sə GƏL əl УН 

Əəbləəə səyi əə gələəəT səl dazlazab "şə од lk sədi 2029, 
әз əə, вәдә və бәдә дә dəl los əə dra әз ә 

әдәз 6 вә 36 64 €: (əəə ozəl os gç sələ S, вәз 

sələ ҝ2 һәд 86 çək әәә он yər әдән isək ə sələ o ələl 

əkək əz si dəİ göyə səyi al eləsə oəlA вәдә јд 
balı rusa ӧтә ӘДӘД Әб ə əsə 

$ əəə, ə) dön əə 2 əsəs dəl, -—-... Әәә ә 

Соло. ə məzə әәә У (6 дА ДА ә Şa иә". AŞ əə 

old ə mi ноде Л isə, S ед) әд ləb )ә 

изә Динә ӧҹ ә әз ozəl ok Сад Оз әт Ӧз səb 



Лдо АР - “ 202 лл 

әдән 323 124, 5 До. UŞ lon сәда ət sə all 

е* 6 Дәлмә дә АЛ isla sə, АМ а Gül ələ əə 

ze əl s ezr 

әд 

әлдә әз sələ Вә aman әнә əzəl əsi ДА дә 

әјә asəll kələ də) 69 вә ә əəə сӧз ах əə 

əə од әдә уз Г бәк ә Др ә səl zəl selə 

ӦМмӘ 033) 64 Ј3 Јаз, ЕДӘ ә səl, so $ да ди. 

dö” də ола вәз yal ӧлә сәһ sələ əəə asa gb Az 

ЈА дән ад əyə an фә oli oo əv sa m əə 

özəə (üə şək əə də sə sələ ун ДӘ oz” ӧлә sələ əə oxl 

İsə val До Səki Öl əəə Ом" “balə aa ə 

əla Göyə) ә clə) СӘ Ai sö (eye isə 

əm s ey АЗ 1955 oya sələ: 19.0 AZI 

ә3 əz R. ӘН sə dəə sarı 

ӧдә ад бәм Лӱ GS əəə səli zo s US” səl 

НА isa ә AİLA (ələl 5 isi” lə ә əə 30 SƏ 

sə əl os dəy yad qələ sələ ə 212 Sisal yə) səyə ABA 

GAL dl lon esələ ol dl səslə S səl 63) la S Ди Л 

ərə 

әлан | 

ә ДД ə 

Alə əzizi HƏLAL әз вдә aş ə ədə Фә әдәзТ оз Ы 



“ evl ev 13 “üz 

gəzər əs ə бә səy S çək “uza дә A əəə ə 

döə ој us$ əyə , r ə Vi əley $ sək. əsə), ə 

мә дӧәә ад әз ад әз səylə Дәф 
сә әәә ӧ2дд SA, əldə əz 5 Дәм au” әз 

KA, әәә сә Sİ əyə səy Ла әм ələ sələ 

зәј əə ə ə iz sal əl əə səl 04 əbə 
də одозЛ Дәб Alə ə ələ gələ gəbə diəs dəə əə 

ə әт Abo ад soy əsə . 214593 gələ əəə 

SAÇA Дәб əsi ә gələli UAL, Məs caz ана olsa, 

vəzə ələ ozəl јә ан əsəb həə əllə, səslə бәд ә 

esə ə3 ə asələ gaz ә dəəə Әл mə ҸИ 

kələk saz sələ ərz as əzə S ssa, sl ан ələ дә аза 

Əbəs ə SİL Јӱзил Ди Ләл 
ӧд зе ик |“ әҝббсә.ән gəl us Ла. 

әз İR əyə GU əz ayla yy 3Ј/ yes zəl ool cəd 

əzələ əl Zə dəə иә ДӘ eldəl 965 ӦЗ esl sək 

одда ələ əl ə ə o x ə. 

дәб sə Alə ə a Дәб кн ib 

Gösik ә оф ыы ә ДӘ әд sss oL s 

ӧз Да дә за бә) сн вәдә Дик alə АД 

һәја ОР 4 oləl, ӧдБ oo) əki dələ (Х Оддә yə əsələ iy 

сә вәһ дә ass silsə əəə Ss, səbə әд 

(Sev gələ əəə ә 9 су ЗА АЛА А Lək zə 4 

5 əyə UR ә ЈӘ ələ A ов 129 Ə bələəl әвәз ә ор 



“ду əuzu əə 

Vəə s sə ə ә он ə. oz, 44 Хок, zə 

ӧз Özər ба Һи 422 сун ид sü, -—. ә ЈМ s. —ə ҝӧ 

gülsə бј əsə sə ə Səs Гәдә RE 934 yab 

gələ ələş it диб sə üz əl pək, AİB dar Gəzi ə) Ozan 

dəə vəsə Sor. вә. üş 4 Ы as Gəzir ox elə, 

sə be, ob 69 ӧдә alə О ә dəə əyə ә дәб 

əkə ə sə 4 Сәд әәә sə дәб ка, o dəl əələ əTl 6241 

ӧдә alı 45 TT ад .. адлә бј Хәзан Də сәф 

4 дә hə də од ӧз fu əb 5 фә aş ələiəsə əə 

"Ə Sa 5 (5-3 əəə əyi, TY 0221 gə әр 1239, 

22, ... 4352 zu özəyi Lə S oəəi iya gəlsək 

әдәми tə ӧндә (әлә ә diz azə alabaş “za əsəblə 

el ödə Ҹә он ӧдә луг јасы ӧмә 2 Мм Yİ zə sə дӧ ələl, 

Ol ə д әз də dəə дә, ад абДәдфәзтә ад Ја. 4, 

дә ӧл ДА сә aa a дә gu ајәдә ТЛ бәдә 
сәји (sə ə və ol о алә ме ба За ЕР һәд вә 

әәә ба ölə АТА б Әз ə AS” ə sələ Aa 

Əə ТА 634 04 ОР ЛЛ 

әздӧјл блк = r ЈедӘ ОД сән 5 əə 
Sə Əzəli sələ əl Аб да ӧӱ ааа esə ələ ə 1. 620 

Tea. 

ләбәд 
əə əə ӧдә 43 ə) SƏLA şə әв ел ә блә ələ 1 

23 ка оф iz ala ə Şəklə QALA $ səylə sələr 



ПӰХ 222 ə “ 

ә, һә дә sələ ət -– ӧд о22 ə mu bəl ә 

Ад о Аду ələ, AHI (sl əssə 33 јә оду уз 

ӧә82 əə “Ça Ы да ә 27 ə” 4) "es Ölə 

oraya ə oət 029, Yazdı сл сә “5 yə ə Gəl Мә 

(üə бәдә söy .—.. ə ән вә ala вә 

Рон әл ə məə Ону “ələl кә Zə Cə x Ön UŞL- ıl 

850: səd ада olalı ə” Azə çəl ər 

15505 x АС АС ҺА САРА ИЛК mai el “ ә 

иә дә ӧдә əli əbə S əl İs ə сә дә adil ss ŞA 

(kə Сӧздә САХА әф- s Əə ə 244 =Аә- СУ ə А9 

әд AS ə zəl m-ə Сн дә вәтәндә әдә əs 

аса АриаИ| eu “LAL aəaəə) 

gəli Әм di zəhr Әз ани ИТИ darə sə) 

zə ә сә SV, ә. Gələ ə əmiri blə бә ДА 

əmə Qula да 3452 Да дә әј нә əyə боҝ̆ 

pu. Ans esə ib ә ә A bə хит да С̧а 21 

ica ə. 29 m... о”, 

он ин АД ə əə age dəəə sə Ve бизә all Vəl 

pı ə əylisli s əs Ş alaya sazı ali, io = ( 

Јән дә Aaz val ələ вд5 дә- Özə vas S, ə) əə. pn 

sələ ə TU” gəli yyə ƏzL yə” si ваза Ad oo lə Sİ 

ə. sö ölə бә ДИ bs 

Şa əə ə ? “AS 

e.ə $ әд) ə ад ŞA дәдә adlı s Ли azə a ay) зә 



44 ты 222 gə 

ALL des sa Ara A əə ə 

ә, gə3lə ə gə сәф с ə əy ədil јн 9114 ӱд аб 

ӧз ӧдә Ән јә əhə ə dəy əə dl * ә әјә ба әдәдә 

иб дә сә 035, ә вәд set ağı 86 səslə 

әз əsən səd sə S әд s ödə: од ҝәз ди, 

ит кл" 

"тел аҹ 

Да SAR дәв мән зд әј әдә) 

әәә sallam göldəsə Дәб ə ə əəə 34) 
ҹ- дејә ә ӧмә дәдә АЗ 9 səsi, 

el EL əla, јә? а аһ şə Azə sisə ə 2295, sə) А 

лу ə əl әнә ззә sələri gə zəysişo yedi һат 

Ӧд məş əmən) dəə İlə əş oba дәд 2 02 4) 1-1 

Sə аб oral ә адә 3190 оз Дӱ2лХ 694 an “əs 

Yə 22 a. zə Јеә иә “3 

илә əəən, Һә mət a iə 64 Де) azil) 90), 

сә 42 (əbə) ә əy əz əl (zül Ад — ə məə бә 

АЛ зә ә ələl ӧл озӱ тб до идә Јәзә 

əəə R ə İY ə səyə дивә həna lada ” әд 1 

dəə öl ДӘ ӧз AZA əə Gə s дад Əəə ənə 

Әәә лә əə sə əl gəz tiya sə S ə дн = 

səl A əkdi dil kə sitə dəəə A 

sələ əə YA ədl pə ВАР əsər ie əli gözə QA дә 



Tü zz ənə “ЗА 

Ол нув Од Дәздизә 4488. вә oy du os ub ЈАР ола 
ӧл әл 2 gəli Ада zə вәтәнә нә бы sələ əz xi 

Дәб. Tanı dək dəə sət sələ ələyə ə ədən bə s 

А geəl 4, 5332 2863 214- 22 (6265 ələ ə 

oğ elil sə səl on və əmib ФӘ= əə Sİə әз gədə, məə 

ә ә дә Вәләд allar dəə dal oəe3) зәдә də) 

82 ӧдә a sələəy о Sə A ay əd əəə S səyə s 

ban GÖS o MA ak, Јан он .. ЛЛ yə ә 

аид ə ка һәд Дәә Ән мәв ә ob га даҝ̆дан ӧзәкәфи 

2... 2" О= ех Ет . XAYA əş sə Bə sədi lu isə 

əə əl səb ја ајә nə ələl gəl = 698 8) 

дәм әәә sə o ӧд özəl ду Зәндә см сӱддә 

Ов вә 3 әм ә Ба zə la x. 0. 

әд azə əl ЈА АЛ аб зһ sə әәә ә ə, ü eş ək əəə ələl 

.—.ə S3LL əzə əzəl sli ə əl вәдә Seul Şə ə 

ə. 8 — “ər 5:5——: Tə s, cil 

dır ə 2166 əmə za Оз ак QALA nəə ==” е 

КР ЕР. 

ҝӧ dəl Ӧз əymə mda S3LL sə ә əə SAA 

Ələs он ја 2 oəlSa сиз 4 Asa əksə göy ik ӦЗ 

döş О349-ӱт 5 ОЗ veə 24 2. kü Јә 

ох 210 gəbə — әәә дӧ ә ә Ы səba 

gəm a solu Аз ә Yar ов üzə olla ун ual gəm esi, 

a x. əə 



ул тә (ilelə təsi 

Ад аб səl азы Де isə $ də, əzrün дад 

Аза pı gə uşlelə 5 ol ДЕЈ бә 6 Ад zər 

“əla ӧд ӧдә од ДӘ вә S дәм бә 

дә Şəh ӧдә sal ДЕЈ вәз) S фә бәдә Tn 

Дас ӧд ә ады од ДЕ бә) $ рб dəəsə İY 

“kala ŞA ә вә од вә бә 5 dəyə əsə səli 

дә ав Ӧд ады вә Сн әл 

даха фә ааа уд ады вӱ. SA ан дн 
РЕА ЕР ЛЛ 

“əla Şİ ә aşlaləs cal asl бз ад ei” cəl TT 

Qəl ӧд о аја од ley yu S ән səsə m 

Ама 44 әз од аДЕЈ вәд 6 әлә əzə ода 

дә блоҝ әз Де бз Са нбб Tə 
ән Şi ә дә әд Де) ӧз S A o бәдә sə Tı 

дә әд ВӘ ә aşlalə 5 sal asl, ӧз) $ АД ЕТ 

Ама ааа зад Де ӧз Səsə isək 0874 

Ама ӧдә аз ә од ад ә ӧз Sa da "ада 

дә ŞA ә ДӘ Од ада вәд бак ад. 

ӦЗ о әәә о Де ӧз $ әеедә rəfə? ај Sisi 

АМА 

УРЛ: 

(5: ә gəzə ӘЛ sələ gəzə ӧд Әәә) 

ә di Az ə Ы̇бә АБР Suli Azə Y 



Tə mer... YT 

РУ. kələ də 

Әса ИЗ? 2, 3,932, 0: çəx əlsək әјә Ји 

eb, Ӧз osl ələ ах О həya бан qa les 383 

əsi РР-ИЖж ҸИ 

ә əsli əsa 

ә ди? S дәдә Әәә d Ад ӧз aşı əə 2201) 

səl О аб an duos 339 вәд ozel məə Az ALI 22 ox Zə 

Ал, —— səl əz Дак 

ӧз iəd Vocal А 9: özl səliək S əs, ә GASBA 

əvəl Ју x ə, gə Сд әз ə, Mon ам əl 

ола вәд ДА az SA ay ax, 5 АМ оду özi Ја 

бә, dizə Ve сәдд Göydə, ЈАР Fər ö, ӧз Ələs 

изә Ок бә бә ај dələ, 984 rdə dm 

A, КЕД ДЕЛ ək 

диз Ла иј üə ҝә. До вә dəəə ə” gələ Eyl əə gəhslə 

aaa. 
QAŞA 22 о ә Х əx yab si evə xal әлә 20, 

АР АБР СОРРА GA Az ələl oa aşilalə,ş 

ебзә1 ə dB nəs oxlu ə Ву, İZ ARA 

Ај аә ор ба səl Ада AS ə adaş 

gə ВӘ ol asl 31 s 4 65 2 ərə АМА 4 о2 

әд Әз sal asli 4 82 S asya əmə ə M Аза 44 

Аб о lalə od ада ӧзӱ S ә әт Ама 64 



FP — TY vəs 
0228 Həəə ... Акт Дәф дәб ola iə 

ЕР 1 əzə m gəbə s ez ək 

kələ 45 Әбу әдә дәг Ӧвә ə də sri Mə del 

За Вәәә зә әјә aşı əəə ТЛ ани 

Ола ндә аз 5634 RƏB əyə Zə 229 ləv. əsk 

ə also Sul Оха Gə maz s сәдвә S“ ту дәм s yek 

ələ əs əzələ Ӧд due əə əza алә Л АМ ОА 
əsəs əl сәр др Gəl də ә дә o çə maz Vəə ə 

Даба ад dəə ale səl, ƏS sək lya: Ti: вәһәд 

uş lələ 5 azə ya ad ә şə, lam sələ Lə Lə, 

asələ əəə sal ələ sə ОЛА см aaa сәји oub әд 

Rİ од əəə ə sələ əti АЛА сәји ДӘ зә 

(Şu öyə S uşylulə3 ӘУӧ) ə ST a ə dəsi әлә A ә зә 

ә: алә əə дәдә ӧд әс әдәд ДФ 3 

gel ааа ələkdə, 02 o ОМ лл Ӧз Al ад дән 

(53 ЫЫ 

ə бә Еҹ 

AV A cəl vel s, alə əəə ә Aaz iə GəL əl 

gə əlilə Ји ДӘ əə dadə, al la o дәб o 
ŞİT asa ə o məyə 14 биа ƏŞ zə” Al ozəl os 

məə Aİ ox oşələ isə İisa ol (zz si əb amlsəzz 
130005 gə vəd saa ii oy65 3 səsi SİT səl yə ə 

Ҹу 



л esl 212 Ен Уд 

За ustun Ai esə, dr z ə блә Әә “le əmi gə 

ә əə əbə iə 29 r S lə оз əə 5 

2 “mütə ОЛУР енә sr һа анаҝ̆ә АЗ əəə 

ај desə вәф 246 ӧз АЛ бәк ЕР əəə 

ДӘ elə sa Bə АД şo öz əl ја S дӧзә ке 

ıı ə Аз әдәми ələ əy aş, 392 əs dlə sələ 

24 uşlleə) О ә вәд əsə əl səsə dəəə ани ələ A Бә 
ила ҺА А.З адаја 

444 çəl ӦӘ S nəl азы sx sls yaz ii səla 34 

вә Ӧз Јајда S si ölə asla ИЗ, .. kb 

əə əə ДӘ әәә ВЕРДИ АРРАН 

Sə səl Хал адада дадә ә ә 606 
вәдә Аз ox Вә ЈА yə вәә ya Зән əql 5-4) 39- 

zə su dəvə 49 ki əə рд 44, 1 дӧ ә (ба СХә s 

ӦРӘ əə Şə зд ә ӧдә alda не s. Lə ӘЛ as 

КР ИРИ sə ub 

озад8 Ӧз ADU sal ez Ло адин oy xəzəl sa olylusle 
охла aşa Sa дән ДӘ osa ә мәдә nəl lə Gələ özi 

ib or да əs S ala Lələ оз ләлу (sə) ozu, 

məyə ӧлмә ə Sa dk гәд 1A səl da 2 ЗА əə 

ОЗ ЗА seal ə ә дӧл вәд ду ӦЗ әд ə 

Qə ә ayla dik ə əə də Gən 022, ӧд 

вдфӧ кә ӧлә с) мә Әс) al 1 вәа ади з дан 

дә ül asl qo allel olduz за оз әд функ АМ 



гәд — MARY 

ДА Абад ә bə ə ali әд ә əl. 

ər oədəl alə О ии 239 səİŞ ас̧ әт вә dəə (1) 

Әзвәв o əşk əc öəL, əl гәд нә os əl, Го адд Әәә адлә 

əz аз зур saa sə sa әзддӧз әәјәб sələ ӧ Әәә 

“məl бәјә аз o ABI әлә вәф аба ал sal 

ül) фәз әлә aəaəə ӧл əs QUL ml selin 

gə od Је dz әлә) оз кә он) Şər, TA səl 

Ӧдә әлә səli ÖU Səslə ə asaq ви səl seçil 

Дәәлә әдәди 29952 = Göl. ед bəl: əkə əl АМ бәз за б ӧлә 

ә də omə ә ass kəz zə әл o нәдә 
ə әд YT ДӘ ask дә və ə әдәдә Sər 22 

gül ДәәаДа gə ol də zə вәд әәә сәф gələ ələ ӘН зи 

ədəb sli “m әл (s ALA səl Ӧзәән, Ст әд 222 

22 əlacı ALL, Ӱр. o polu o ya? “əbəs *2 ә ә аз 

(sə) Uzələ ə 3325 садә.) ə “ə 

ƏL əəə əs 

əə ад aş A la ак Дәдә" вә əə 2021 

са ə səsə да yə sa ək sə, АМ GA ələ sələ 

ge dələ ə asas, a ya, ӧмә уд ДӘ, ә дә Ӧс 

3225 pə Azə ҝә 2604 ӧл ӧдә ə Zİ ЛА Azə, әт 544) 

ӧмә səl ləl ход бәз" ондв ә S 90 1, 853 * 
üs S за sə ДАК дадә SAA Au cal, 

yın 



YY çü zz üzs ул 

мәдә гз ам вәә deyi Ə ƏSİ Ку Rək вәд 

məə asl AŞ А он сәма “A Оха oz səl aş də 

оз S вә) Ҹә “Rə әәә sə О: osl emək əəə сј 

әлә әәә ЕЈР Мел asa ӱд нә асар 

ха ӧбд)0 os Y səl yəyə xış ərə) ОР sələ asa ә) 

Әз ә 6 kəs 06 222 0352 “ələ dəə 95 ə 

ə əə ənə ол — ə A sl Dr УСА 

Le İsə 4 әл Lə Fuk ә ə Sara әјә —.. 

аб иб “ә) вә дӱ дон məə ад әзаә zəlil де ol 

570-000. — ə о әл 

ка Ы 7 s si) ƏR ә ol —.—. ze ı 

əti 57 peri zo . öyə Әәә ki əə 

2 22 ua ох | вә ә Ев məyə ә Олу ələ) ә 

59 әв ә vəyə Уҹ ӧзәл сәда . Әәә нә öl 

al әр ә ӧлә. elə sələ səs ox да О2 1 зиҝ̆д gəl 

вәдә Әт јо ələ aşlıləə ндән GƏLƏ YU asa Л, Вон yə 

əzə од ka eldəliy Kəl Mes dz, b ol səli дә 
eyi Ai ЛА узДА за səylə Ӧз 1А ӧдәјә elədə , 

ВС s Me ei lə Кабаб 

Şəəəlil- ri hs. ә2.Јен хӧәҝә elə ys ə s ci 1 ə ҺА ат. 

Әв bə TY ә “4 ДӘДӘ ә дӧ. alə əv əəə 

ӘЛ әфәз sz ozu) Ди ӧјән адан 0 А ə (зм ох 



У.А A ee 122, ә 

2455 ӦЈУӘЈӘӘ səl, əə ии. ra охәдәә Ја ЈЫН 

ДӘ сизә дәбә индә yas ја ada дәг је, 
иә “333, зд оба изи o (62- ДӘ дәнә По вәдә oəzi 

əşi las, ЈА, ARA му зан oa аз ә ид 

əəə Gə UAL Ба Şə al əzə əsi Zə Ӧ Ӧз 

әдәд sul ə ai AA YARƏ сәду də ox Sə ak 

QA əəə R a əl Н 52 азб ələ оәдӘә 

ӧздә МмА ds ə ә” : əmələ — İk вәдә ДА ә ан 

ад ед за зәдәзг ədu (US ДИ ə адәј әд ə 

“ дә. ә ҝә, бә он дӧнәм ə ə 23 ди sə 

Elə əə зи ә SEE gən азан әј оф он 
Од сә? ə од ӧлән ə. 

дән Qal dlə) әр “$, 2-5.5— 5” 48 

sü СА, әзән rə io, 

ха 

öyr Әәә, ə ) Gəli ә ә, ди (ә “sl su әәә, 3434) 

ə Gəl s musa ФМ еде либрә Бә әса вдә, 

əə des изә ӦЈ42 ук б2 ә GA (әт Хәсоәз? 

du x әд, -. — dh Јәјд .—.—. =Ы x. 

Әлә . m” ӧз — yən els ər uba “əsəbi 

özlə дӧ дадә әз ов zu, ЈәХәзонжах ӦЗ ələl dək 



TA, iz zə Y.A 

је 5. ир бә, АН 
Да. ne. ə aran “ən Ada ə 

дәб. 42-дә ада бә Ӧд ӧлә, enə 

sək azə ЈА, А Ден ҝӱман yaş — əə 

22 (Оз ӘӘ oxa. ба) 05.0 ə дә 

алә (39 суда СӘ, Səsli ez, əl ЈА Ала ə ДӘ. 

a Un esə . ҝәзә os Сәд вәә ӧмә? 

əslələsk ә енә Y gələ) Valls se, 24 әса EA) əs) əə 

СУ КЕД LA səbə si ə Şə сә oll 

əyə ol ӧлә nəs əvə "ola asl sə ly A 

да ә 95 2 6 ода вә (ӧд lə səlim əbi 

Евә едә ов. ЈАЈЛА AR о3= eşi 

7 әәә səh əl o r ol фә ə əəə b (1 ӧл 

əə izi 02 “də ЈА yə ији ә —. 2 = —) 

d о $ö) ә ә ә dz Дон SEUL səl s 

R СА ж“ bə mk Sə R ан ә $ el вәдб 

oa ia, Əmələ əsə əsə sələ ii zs əs о=ех9 

ову вдә ak ани sə ә səyə әз 

оз алә ə nən Cə $: gedək tələb ӧз 

ӘЈ3 ək ayla ән sədə oləF нәјә ја едә" 

ә Әв Yə omə əə 6482 02д03 әдәб, Н. 

ol Şər Уд дәбә диб ах əə ozəl 5. ох әз ә 

нд аҝ̆ ər rə ə 
yisə ә бәлә öz аах ә ӧлән Мо әнә 



yir Var el ә 

u pa ə ор “əə .—. "yy са, әд 

4) ДА 5-дә asl = 5937. бә ӧдә $ yek Һәәә 

o ə . a = ә ари "üə özəbl 5, dz 

Са 4) — Сәд 21 вәф 12. Ayə П ДӘД ав asli, 

san oa, zu ələ ələ sə oo sə omə gə” 099 0 

“əəə ol ДӘ siy, oz yam ə, ә әт ДәдБ Јани dəəə 

ə əəə və ə ası ӧз ә pp дә 2 ӧдә 453) cəl, Дәб 

az əvi əy sələ, dz ərlə 2 Rəis Ty əki ” asla S” 

(əə ə Yk Ai əə sə aa (29 (SA од asələ һәдб) 

Јеҝ əəə ад ә ДӘ да gəlsə дә әз Səbə, “əz 

T 7” Lİ, ӧдәмәјә дәлә 

izə dö di səksəl ә zə əvə m” зд sə ə 

. ОЗ ә asəlil аса ад AL asl оһәдә2 

Кет ик 
=ӧјоз cə,P dlə дә ТА səli јасәС ЈА ə əəə Sə 

Gə зә ә sət də ДЕЛ səli əb, һәззә уз cl 

оз) əbə əya ә əl sə ә фајла səbəb əəə 

dəbə Ӧзал дә səl кб. Sİ ya ələ, sazi əs oa 

ə əm vələs ölə öb s, 2SLə СД бә “2 sə əbi, 



ula enə YI. 

Зод di əsə ә aa dəs dəəə əl AİLA əyə 

ә zə əsə Sə Лу əə вәд, əə əmi ах 

Qə, 6 az ə ayda sea sm əzələyə ssl as Gil 

mə Y әј а ДӘ дә деб) səl gəlsə, dəl də sul si 

әз онә ӦЗ is он ə ӦЗ les ов ЈА олд дк cil 

ӦЗ зд ŞA əəə вә əlkə Овјаә = las с Gələ оз 

Лә — All süz фин ол зә osa o ЛА су uşlelo 

:2 бә AA Qe zəl әз) Код ДӘ, дәдә 0291 
gül әм Әд gə əldəl 2, dəəə səl 4 55 aş gəl lə 

“УД Аз 335, АТФ Ад) ə... ҝәзә гл. ӧӧ ӱн 

база әл əsə Xaçia 
2:0 ЛАД АДИ s ə ГА 

ада ә s ун öy eləyir oz əmə зд бә зә 

0.0. OS ə əya yəy унун giliz 

dəəə az SAL Јону ОД әнәнәси av yə esil 

25 1260. 02 дә,һМбәбәсәрә туман 

oa əə lo әд вәлә əsi Рин ә ӧдә 

иб ӧ s ов Ҹә да AU гә аб Әһ ба 

Ја, Әл зә ә 6 әд müsəl ə əzdim Ы əmə əsi Şə 

әда İY şə бәдә јә 5 o ala Ad se, 

(sb əə gəlsə 35 sla səhi (0592 ə cc od oR lis 5 ДИ 

ку səlyə хә 6944, 224 —Әз од ДӘ, üzə əla özlə 20 

VA ДӘ 3, сә ool Де, əl S әбод Әәә siy 

OR üə ə of sil gə ə ә бә st, əri söh 



YIy ül алә = 

ә $ əə 20.5:505.-..—. 

РАР əl .. əə 

“səv daz КР СД ıl a a 
ад за daldı, sar da a aaa 

ә gətəiyə ов блог 2 зд ya əyə Он хә) = 299- әд 

əkə Лә isə, 2 әкс 3) os səlsəl,, ol əsl 624 “Tİ 

Səy əlli iç —.. ва gs oda də al ун 
sö ə әдә və sy ye say бә 

dələ əə ЈУ də ğı və zə дә уд Ода oədək 

xə) yə ia adə ül дәф), 22 Әәә баја Dura 

cəl Дәдә ада әс A sa Azə ид ә хә һа Олан 

ә әј 

iz ҝӧ 

“əə yel ə . vəyə? — və bəy Дәзаи ә әд 

A kəl 2 xə Cə a "ə “ 5 “. m ә sə = 42 

əəə ә də дӱ зан yi әда ндә sy s ә 

әд Әф ә ал азә әәә әәә Сәдр 

дә әлавә ӧд, о, рети Н” 43/56 

bəy әз gə . Ҹаду yə də sul ”“ ә тә 

ДА ба ә Дәдә SS sal SS 



ИИИ2Р əsi 555520 

Mey ss 

-.. 

sö... əəə sə ss iolə) 

әдән sal Ask он ак 464 eu ödə əT səli әәә б2 

A s kəs la ə dəə 16, 

Әдл də сдә 5. дәб. .——. (*охҹ дә Јенә" 

“35.9 əşi o şiə һд с вдә isə lə ei sil kəsə VU 

əy səl ləl әдәд әјә Сам əə paşa x 
elə: $) —— Cə ə 09 590 Јаз дә A ələ üş məl S: 

ЕА o səl pazl yə sə ә sal əzə əl səbət 

Era бе әзӱ ндә ə ə non 

КРАЛ РН 

ӧлә qil se —...—.. бӱмә sələ, au əə 
аза qula əə ә лар бә 

və (5035 бӱ Ол də о= бун Əzələ) gözə BƏSTƏ əə ələ 6 41 ə, 

Ре РС 

Ли əsə şo S S 12 ə öc bə əə ə... 

ӘЗа ов дә ə sm, 64 2 бен s Кај asas аид. 

КР ВЕСТ 

Az Vedi $ 202 АИР S лә 2 8 dəsdə 



Ујо | ба и üze r. 

ci üzə 

S вә): ДӘ ә oa səbə ә ədə xı О Әәә) 
за ал ә мај bə) изә sə Әәә әәә s 305 

ədl" ələl SU әм ə ә зә sələlsəl yələr 

ӧд dəb ОД бә) səs ам səl Ди ӧз Ҹ ou 465 дәг 

О вәһ oks səl $ ДӘ дә әм pə əə нәдә 
оха ва Аза iyə әмлә ә за дадә ss 

- ә dəl сәфи Ад ӧд Әдән ӧлә Әз vali 

r... sə El -“ дә ләлә sələ səbəb ol s 

səl ӦЗ әәә əl) sözə од. alə de oya =) зәл 
ox də sələ səl odu, әз ә AB sal aş бә s səl 3Y 

ӧ-б ә isə) дӘРИ әз 3Л 633 əs Лам) bələ ə səpə) 

dəl səl ДӘ S gəzə pl ад ӘЛ səs ејб ә dA Ј 

вә Ӧз lm di əy ома вә ssl 1346 des yə 7 
ЗА Ы SƏSİN ŞU  о s OTA аб бә ... 

dəb ндә oda Sə вә sal dos aş ӧмә Да зә 
əə 434 ə), səl fə o lənə ə (54 çə Uş ə bələ əsli pə ә" 

озаа əəə АТ вәд Ş3 asələ ötmə вәә) дә ə 

әјә хәз ал A asələ ayə sə әд pis üə səl 

pəs ад ДӘДӘ оду т әд azal мә səsə uşa əl 

Ву аза азы vəyə ал ад səl ад 

Ы̇Б Даз ади әз дӘ 338 8 ијдә OB ә səsə 

“A. ə üm ətə əl вәдә Özgə Gəl оду ва јо вәд 



"eu öl Ын 290 0 

МЛ... У ки (005 

x... дә Әәә әз нә Ӧн Ӧз баб 
бә ал 25 ДА Да s о si мәдә əsəb ola 366, 

= әәә İL вдә = özül bozi 082 yel isa əs 

ə 2 4092) ҝә әәә ДӘ дән ә $ tək os Lə 

“yx :2 ӧзәк лу од 54 Az zəl ə Rəd ər 

әкин gök Ел —u bə 

sələ "ərə “əl, ha ә . bə Ы 

әәә), та Mə İy, ə il tə ü əəə bab, və iiz sə b 

“əə ол аз о22 ə ӧз dəvə, Saz əxi $ ab əə 

obb 222 ə AŞ təçil epəlkət (503 bəmə Y ə əb) әд Рун 

s ән esə о ДӘ ән дәә129 е? аһ дә ӧдә x... İsa) 

an мә аә ә ls ајы Сәһ ələ ҺА ” 

2. Ди ЫЈ. әлдә исә $ ələ ələ yə 6 9 35. 

Qə3 ox asıla ll ələ s AÇ ә Ал Gö S АДИ ә ә 

üş əl иә os) ә o. 229 Әәә ләзиз əəə 

2 ƏB с —”. çə 8 234 | Ək "ələ ca “dəy AŞ ə, 

Az, los yə ərən д ЛӘРИ ar dəəə ə, əl asl gə, 10 

ә öz ər әһд ә 2 хә Бб ав? (Sr əbəd “Elbar 

“əyal sə dəl əyə ismə ə vəl s /S bə ozəl zə cəl 

һә ән зә ЫД әјә дә да alə əə dələ əə әзәм 
üm İA səl a şə alo əldə, Сәд Ад зә əyər gəz) 

ДӘРС РА ds, ss MÜŞ ОР ФИЛАН Сәдә иә әлә. 

вә osa bi Ан El оет2 



YİY ə ala ҝә 

6 63 Şi üə 6 uğu ә” ə Ыси 2 

Кәб ик Адәм diz as одун бәд 
даа АБ ә əs s 
dəl ЈА sə, вәдә s) üə yal əl Sil онә" 

из 8180 5) Ы ә ат ә ə əllə səyi әјә. 

әз ә (bəm ә ә ələl səl asli lə, şi, yal dlə, 
гә Asl, iy isə İS удма əsl ələ o 2 МЕМАР 71) 

olu ML əzən Ada хә ән oil sə səs 

ödə əh вә Ех 0 Şiyə бәд ој. ә ән аз һәдд, 

Ы зи Динә edə Јан səb анда o İİ "ET Əzəl әд 

gül A yeli gəmi Gə sə ib səslə əbə ya nəs 

osls 4.88, Ala sal ismin üzlə ОЗ 5 las 22 

од içilə yz, asas, 4644, s S TT. вәс о22, дадә дн 

15, ии ва ЛӘРИ zs dk iə 28 а 0) (əə Azə ə 

səy) səbə üşl 2 они" 

mə 

ә ə asəlçi dz şəli ӧмә дӘ Әб sə ОЛ әз) 

süls “ə 2 də5 “sə ə aşa Gəli paz oəəlb аз öd 

ə “ələ ə əv İF ol ук : əə əy (52.5 ә özl 
ədə сә 5 вдә edə ə bəl ДӘ sə alə S pəs, 

“məə Gədə əs əv uş len a оз әк? 03, 136 və dəəə 

sər ölüyə, ləl, am sil səlsəi ӧл ӧл ә Gələ 

ән Gəə ələ әјә ә ələ cəl çəmə ə әз а əsə kə 



2224 

ри ƏRƏB 00-ə 

sil ду əəə әдибә Gələ ə salı daz sas ун 

dün ЗА 5 Каан ə İY səl sələ əəə iya, 6-5 
— — 

gəl нә ОВА gəl уб әдә DA sz lz ə, бә 

— 

vəl məyə : 

cəl sl pl us, pə əsa дә аз s dl es 

əl aşa оз ә LA GU S дәдә dəriyə Azə T səl çə | 

о ҹә ә әда 02 əzələ 5: gə üm ap Ӧз охокб 
elə əl вәл Дӱ Ҝи sd AR sal ƏLƏ əl 

“kani ДА әәә gəslə a diyə S səli sələ ə lab əb əəə 
СА) ASA 2659 alı ə Sİ 1:6Б sə) 

səyə тә 5-4 8 ан ак asələ Мак ан sall əsə 

Әлә вә әда Лу әз dələ вәд ge ağı ә ку сәји 

ад бәд Gəl vəyə ədə ун asəl Әәә aya ДО elə 

вә зә yə vəv ов gəl 2 вәд иб 35) o oslə asil au 

КР ДЕ özel əəə ə və ələ 7 

ız A əş S sə) Aa Aa дә әд silə 8 

ӧдә нә дә зы әз 9 436 бе 8 Дәм nəl олу 

Ка ӧдә ан ә səslə зы əyib нда A вә sazi ова 

ә әзаб ан аб ода бл sə As ӧзәл səri 

gələ дә geriyə ə əə sul ән ələ 02 әд ələ 

su Say üş lal Ву sib "bəzə 1 səyi ит. 
Sə dz ələl (əəə 0:21 dil səl əsəb o (ә ə) әдәб 



УД Vu zl 42 

ә бә vəyə adal дә dd) әл дәдә GA 
5 әм 2—-——5. ə. су ybə 

“ƏLA Sə ƏRİ ӧдә Әз ӧдә 2 

ə. әд дә zü əh ələ ə Şə də əə ҝу. 

AA —— dv дән asa o акәләд дад ”* 

Ы̇бә ДА оз ә sər əhə аһ дә vö. 

ӧз Лу би ə all ә хоҝб ә S sələ ə əz 

ӧз 4 зд ФҸ он əli basa Mis хә 592 də 9 onal 

ə lu. Ку ə - Sə dlə 2 5 
ƏLA 5 блә ә нә Др ды səslə disə, səy 435 

əhə) вәз ән ад ә ә ор ədib Әв әз == 

(2 Әф ат yə əsil a ә 8 cal Səbə ор So 5? 

әәә ə Mar 0... 

əəə Ӧз ük dəb Sua əs özlə y əsə” alə әз ДӘ zə уна 

әхи зд 0883 yesi = Ов asa) 413 zəl Tən pub uk 

| Alə 1 иу (sas ə R sələ iz Сәд əə адлә ə əəə 

ALL ӧлә sal ә Ди S yas, all əə daldı 

02 Ју Әзәлә боз әдә с $o məə) “ərə Soz siki 

5. ЛЛ зә əl, “sis Са? əəən dala sə əl ЈУ “əəə cəl уд, 

Sə ənə Саһәдә лә бәдә Ад дл 
ŞA ə mal SD ә You gələ əyər = 

әд зә adə gəl од İLİ ДӘ, ола * Ae s ga 

slo:, сәј әд ДИ "Sə İY əəəlil və) 24... 

Sa Аја əlilə, СЫлләа səbə İŞ İs səylə 



КС̧ ә УА 

ua əldə әд ez ü ад ки ки ӧтә һәд 

0 məzəli AZ ə VƏ şad çarə əə gele, 2 ДА Ас, 

“za yə əzəm snd .. УД ə Ју, ох әәә 

ӧдәјә Дол dəyi “əə oya əl QəlasYİ 238 El ə әлә 

әз адан təl ox çə әәә АЗ m. ə. 

ОД аҝ̆а ӘДә b əəə üş lə əl bas s Alsu ӧһазуд Ayə 

OĞ əəə ə 1 5 Məh o ӧс əəə Səslə 

cə səl səl C” əbə g? ə öylə Gİ əəə бә они 

о22 63 ia S, 11 вәз”. де ə m əynə 2, Sə, VƏR 

ЈА ALI Он Әб səbə ә Бо öymə də ож=) 554) Gb s- 

Әәә ökəsə әб zədə oəlbəl əsl sir asələ дә 

ОВ zə, dələ im əs os алә ааа Де 

Çəy ələ iş s AŞ ах дә са Аә Дәззә ӦЗДӘә Gü lə 

он di YARA ya а, dasi cəl dəs “Çal sl, əə Yv 

ə) gal аб telə, lən, durna gəsəl ələ ləl ə ox 
ӧж иә зә yə (ЈА Әр сӱдә gə sala yn saba a Сәј 

Һә аз дәфә зә Бб Сада ӧдә səl ələyə ви иә 

səy) мәдә səb о Göl sə Si a Азад 

ci ən 
“ə ә22 m әдәд e95 dlə əə) (2 “2 ән Əv əəil 

adl. əs. Aa ebay A Алы aziz 

ДА әд Q aşel вә дә sin = ӘФА әәә ӧд əkək əq 

ӧд од dl ə ədəbə səsə бәһ gsl 



yr R ДИ 

29 ələ VM (Em “məə səli о- iz Əzəl A əə s 

ә ДА ЫБ. 5 xə sk As, əm: дӱ ds, esə 

әд 3ə3k üə) 3 əs ə pə XA ds ərdə 

SU əl 6 o şiv Hali isə дә ә A ƏS osa 892 
həb ә əəə вә ас̧а mə ələ A əl sə, ди 

оз 5 ...—— јх. ӧлә дә гәдә Sb дән 
ҝӧз ə an sa Зәһәр € bələ işləsə 

Fə ə aaa Бә ха ондбә иә 
ə әд то ЈА es az cəl " о фә SA əs Sə 

дә S vv АЛ бәјә gəl Һәзз A әбу вә әдәб 

ЫД әда әд озә (Оз Cc” “ ода бәд) ga Аб зә 

аләтә Әтли Ал дә идә 32-40, ија ölənə 

Gal, əəə kəsi ay aa ilə 

обаја yala AS dəə alə ə ək əl əb A 

əyə az əş lə işə AA ələ dz, 09 ЕТА sla сәда 

ох Şəki Ре Rİ 23 səbə 265, ҝӧ 
вә ӱл əə 344 2 Һм 55 əsşiyt daz Мә од Да 

Аб алә ӧлӱ Al бә ələl әд Ҹә ələl, 

Ада ADA вә дә süzə “İb вә дн əs Сә 

AŞA ül əsmə (98 yə dədə viy о şə) əz. 

АД ән zə şe sal səla dl s əs o əlil elə 
özl, әз дә lu all 3) yə os all Һат Дәвә ани 

дәб 3, Gözə, 63 



"giz əs Yr. 

.. Fe müş və s мә 45 ER su Aş ələr 

cə zül RK əə səl, səsə oy on oğuz əl “д Ayşə 

(SA S ЕТ. әлә R 0... 174 
ә Сак ла ә лн аб, 

Бон да дәндә ə Ӧвә 5 özl, z sö do 

зд döşəli ә ə ал дә Səs dək, 

абад əl ди A us ə 

ә әм бә Дон, дә әла "ə. ua Əzəl EV адда 

bəsə amm aş əə o $ xal ə 1 gəbə 66 ai, Әз әлә 

vəh bələ дә ад GəL ас̧ иус ЈА, дӧлә şün 
ик да ә за ааа əəə yi 

сәј ба ри zı” “A əəə 6 о. oxşa 

әда ӧз vl ail AŞ az TU əs ә Әб s ii, 

sel daləl alə həl ASA Dələ s səylə assi 

ә ә Ба ти ALL az sələ Бӱ ə s əzə 3 бәм 

dlə 42 şə dizə она Sözə əs 02 22 2Хдоз 

гәдә ТА дә vəsl məş nə Ад од ә =) 

r. əə Әәә dələ Sİ, əs о dizə 

ләда гәдә нд азад билә 54 Са, 

иә, 3 sön alə | — ӘкАддә 

ТРИИ duz, isə oy? ə ələ 

($ 6, əə “S ailə ыл göy dizə SU обҝ 

ST see əəlk ol bə öyə ӧз Bi mə “əx GəL a iə səl 



ye Au gu vəs 

5 b ərə “sü o eə53ə s ə əəə bəl ә2 hek 5 

ə... 
çəy As ə özəl “məsi 65 ә он ml ЈС) ҹӱ Олд Az 

ка 323 јә əb) e” 5... (әлә 050 

дәб әд zə СӘ әәә əz ƏR səl ə sə səy geli 

Qalx әЛәхәаз əki ун (Хәр r вәд əbə 
uniyə әәә aş sə ALL 43 AR su au 

es yz ДАК дә әз сн 625114 sadə ələ vələsi, 49, 

әд sə ДА ə Səsə səylə др sal əyə AER Саед 

да oy 5 ҝә ә əəə ј- Амик sə şü çəl 

ləh əssə бетон ә səslə ДИ S nəş әјд 

му ӧзәл бә нәгд səmə ол Һәлә ә 

ә 20 Şell ermə Də sişakilləç дәлә ео Qalen 
əəə əəə Sak zə ə 

gəl Соло 6 4, Беә əəə Тз дә од s əl *ә 

ә бәд вәд мен sələ ах ид 5 дә әд Va, 

ələ Öl üə ə ə ә ӧл ол ə A sələ, om ад əzə | 

әдәми ҝӧлә 

SİT: əyə озан он ә/0З ӧз db gəl, ӧбә дә Әәә) 

ӧмә dəəə ә səl ya АД 42-ə asas 

özl ə Ӧәјзәд solu, 6942 дә Мә vəl ödə əh 62) 

5 “eLə əy сн Gəlsə, o isək . ӧмә EZ o 54 “ 
222 



ЛА iv 

иә јд Əldə səyi səl уб səl) dz əssə Sü 
4:2 АДА әз бәлә ə SAAT asələ cal 39 sə иә 

дәдә isə ə iL əə? вәд eLə asələ ol Ӧн sə 

“əəə ә ӧз azəyl oyada ə ələl əs ӘЛ зә əzəl səl Göl 

Gükəlsə 2 a ə isə әз cla бәк Məsəl ə aş, ДАДЈ o 

sələ Ла bələk ialkkəs ələl ӱзә $” Јенә Öz yəndə əə (9 .. 

üməB əl од ə çu әд ələk, ваҝона Ји ә је dö 

ӧзәдЗ ay сә 535 433 all yə әдәдә pə Дабул ДӘ 

әса a ələ ƏV. 

GəLə (üə ər iş əsə әд Дәб, sad gəzə sal doz 

ӧд ӧз ју ДӘ “həl ahıl: әәә ələl Yi, əəə ајддәдә 

GİL Si sə? oz əli əla он Ади sul dəəə 
olo A səl sz ələ дәдә Ayə də gl ӧзәи9 

0... r ə 2369 OĞ s ада sə, 

ds əəən Аз Әб əə о 33 azə za уди S səl 

Əəə бә qala О sak giz gedA Lə gəl ə də 
Әф sələ Susay a bələ q оз бз) Ад дәвә". 

QAR ајә əli ox yam вә ә ALA аз ә sl 

əv ија оз Gəli ҝ- Gölə səkəl) Әба дә ödə dəə АХҸ 

a хәз вәд СА аб дә əə 
ӘЛ ә тә ARA ә СЕ sə дәб 
ә Ә də sək s Ди әзл әд 



YTə ür Гә 

ələl Әк ӧдә СА (435 әлдә 6, ә s 2 4 də. 

әзӱ ən. mə Әз әз iyə вә 

ck әбјәӘә 

xə əəl o... S, “Ai 

ӧз didə 4 ҺР бӱ од дә kə, Јәә 

Ol səl asəl yadə Сас̧а гәзәб sl Ад од 42 od 

әд əldə Саһәдә sala ӧз səl мә ӧмә 

GR од ƏSL Кәт әда Озелә ələ sə) Сд ne 

әзДҝЗә del sələmə SU ӧмә 5 səl Şəkk səl, 

ә (922 öv Əəə әд əzələ əzəli Уз dəə şə 

гә Сада aalzəl о səlis iL Мә ол бә Ајә 

әј әзәл әз ün 2 Şəxsi səlis əməli ox) ӰӦи- 

изә DAR sz ә kəsə, ir “əs əbə a 

YAR вә ə em da əə 

cə Әл Ја ŞA сәздәә ӧзу aa $ Slon A у- 

Si ə вәба səd sət dlə dəsi x АДИ sz A 

əl o ан SI yal səf аз Ss xə dəvə dü 

аҝ̆а yə gəlsək ÇL Һәә он Lə əla sal $o əzəl 

едә бә әз вәдә del desə cə Cə 15-ə Ј3 Даз 

22: 46 бә о”: 04) | asəl zə s ЕА" 

sə ələ фә əəə GALA ДӘ Јәзд Ј səs) Тајан 
gəz ӦЛР əvəl, Оха ə ини gələ Yəkə çi әләм, 

О də əəə бәдә sə yas, ә=- 7. lə, 64, 



ÇUL s YT: 

m дә зә ә ә әјајәу ga S əlik 5 395 = 

o) әәә duzu sələ дә АД әд. s БУЈ,- Məaz. ә olda 21 

Һә аз идә иә әлдә Р Әәә Садә ОФ 2, —.—. 

os ölum) (625 605 Вәәә ӧәХ бәд adal isə ə 14 

әд ədib зәдә әзән 2д/ ан Л Әб ЗА s дф 

узада дә əl zəli sab sə ДА Болу 
esə ДӘ ад ӱд sy öödərəəil 159, Ye иб, “4 £ ҹә ӧз. 

ӧ9 2? әәунәзә,в хә və GÜL, Gö əvəl ән ӧд 220 Səy 

əə iş gə akəiy AL ҹә ә иб ilə дӧ са ды 

ов ə ələ də təs” ӱд ис зи бә ək səl вәә 

озу ахәу GəL бӱ дә о вәјд Gə oz | sə oz əs 

əvəzi Şəls ALA geyə sə öz дәдә sü fə” R ə 

– 7 ərlə 0 С.А sila, Др gede јх ə İT. yə зи 

Мә ба БА ӧлә ән 084 -.... 

ЈИ dəəə gək dar 235. əəklə oba əə, 

дә za ӧлә азб 34 дә а, 12 ә 9 (ə De Лала, De 

әдәб Qulu ун Јз sə asi, (933 вәһ şs ӧлә одабу 

ӧдә әд . 3 ҸД. 6 Glə Һәзи дә- ӧлә “Mə əs 28 öz 

əə lo isə ЈИ вәдә (gəl all 51, (SƏLİ ӧмә öylə ($ ə дӱзә 

əd səyə ә də, Ја S sələ özəyi Динә ә oyan, 

Aile) yas “$ Şe ә Манә adə osa dəə nü әд 

ŞAR “əə ә “кс Ələ ətiY ӧд, | . бә omə (508 

Ла sə) од әдән јә təzə A дәб, ә xə ym özmas 



Уту 0 ид | .. 

lu sədə əiıilə KL олд64 о. ГУ = Hn бә- sezə 

ə ə oyada дә ə TA Gəl əə Aa Са әд m. 

25 ASAS ge əzəl əzənə Аз әс, 
Әк ск eb бә ӧмә ә Ölə әд Дәвә аз Ода дә сј 

gəbə 5 Gəz di 72 Әт. әв 080 Şal səl 

РС иә о дәмә ә) TƏR АК Saşa laləsi nəl 

ид əə oda əsə de ARAL A sə oz 

тел 

ә зај, 2 S Mə АК бә Дад ə ӧд (S ağ çə, əl 

нә В ак удун gələ old Sb ə zi SAT дә 

Və әр də Sər едәҹәк вәд ә 6-4 

ea ə ак TA mətə yə um бада. 

pə ir Əəə) ələ зәдә д sü səli içə ЈЫМА 

zə әд ӧлә дә о О әәә кә əə dl OS әбәр Хин 

без КРАН ИРИ 
дә Елә, 5 тәздән cal dan əyə öz 4 

. 435 2 085316 dəyə ə yənə Мәдә ə. 

Az Ad əx Şək dələ ə əə əl ə səsdi GƏL siy əli 

сӧзә Sl Әз нә ӦЗ" əəə sədə s ET ИЛ АЛ Дон 

lə səla Зән ӧдә әдәд вәдә ca ә ələr ӧдә 

аһ ДА alə ə yallı әд бадә əə ə ə 

zə bəy Од əzəl ə сләж ÖÇ) hi ALSA saka 
səl) A öyə ə ә УД. 51 1:Јал с ә ЕДӘ təbəkyə 



uzu еҝ̆ ул 

аса ә eləsək üLlr pr б.е), 5 

РС ЕН 

вәд Ја әз dı, Gi dəə Әз ад sli əyir səsi 
Dəkəə o alə əəə db sal ez РЕА 

әбәс јә зы, Әвәз) ə ә üə dəb ak ада 

вәб јә бә ox EF ölmə əl em ə isə A o ya Şal sələ 

Зира səfə са Сазда Ҝӧјә zəl səli бәд Fi 

Gə əldə, İY. isə, 5: за əda o al asl, əkə, вәба Əla. 

QA фа Апа Әлдә əy AA pas 
әд вә (sak 17 sy, 2: as lək səs Q 

Sassi Да A alə sələ әз əbə ə хи ӘӘӘ9 

РАР səl əs ool 

oəlesk адәт. вә) ALI dz siz səslə, с. вәә де) 

5 сана анан зд тә 1 ндә ох ДӘ сәһәдә 

сәсә би Tl asl Дәлмә) ә вәә Ја бәдә 

иә аз ass ә ОД dh zə əl РСС gələ uşləS 

Дад də s əyə əə sə ӧнә .. omə ə Öə5 
Мә re, ааа ә су ладә әда ə aa 2443 485, 

ә əşəşəl səl рә adli Ад 0 дк ија Мә 

ӦЗА9 3, ДӘ Јән ә 0221 14 əl) Şər əy ә” 
Oba ана ЗД əzələ ә23348, dA әһд əl LU 

оз GÖ cəl, вәл Q əə gəmi) dəsi. А әда Тә Мим, 

(62:55: Ад sul ја нәф sə, дизә al, ә ә. 

“azə дә şə au yaza әј ә əliləm: b suz 9 Аз тл 



YT. HU алә 

ОЗ ә Də зәз əl gəl sə səsli sə os gdsləz, pə yi, 
pur ә бал Са ик әда əsi səyə so Лә yy зә 

ҝил ӧд ДӘ Ӧн sələ, Gələ ƏŞ 15 r? 

—Ајә ијә ələş A Лә 2-9 әәә =—ҹә/ Рә (әнә 

əllə sal yə S dazəə ə ҝирә ə ки Бӧҝӱ Ј59, Еозә 

=Јӱ * ЕА asal A dəə ula 

ҝә? 2165 ə əlvə Ӧхәјда әј ərzə İY 6-9 ы Le əl Е, 4 ео 

Әл Дава ба ədə са bə, səsə cəl dəsi gəm sə) 

gəl dəə Ед әлә, sal səl sək ә dlə, ərə 

оз ЕА “с Әб adə ə alə əə ƏLİ ol 6395) 

olalı нәдә ln ә ayəikə asələ lo əə за әв едеј 

47:33) әда да GA aa аваЛә дӱ ә ә Дәб 

онда Сд aaa ДМ аз səlis әјә ә ədil ələl 
Әл мәк oll дә əsəs, блә оз У ДӘ О вә ədil 
əli AZ, - “əəə sələ Ӧд Ы АМ 2353 da 

Ӧд 8 СА ОР sal ӦВЈ zə ӘРӘ дәдә əyə 3A 

ӧЗдәт səbə ə бәм əm zİsəl ibəbi Саад ир 

.... Бәдәл biyə бәј Мад 6 səl бәк üş səli əyə 

və əə sə олам Де аз gəl ə va gələ) (əmə n 

озу ОР Абад Ју мн ozu ӧз фә gələsəl 

КСС (əəə Т вдә 
ата sələ әәә ә, ӱзв ə 2 Azə ба 

ӧд араб səd ln dlə ӦЗ) ӧзәјә öylə Он 

səl özlə дән Әдил ӧз ә бәлә sə 4 Әзәт əbə, 



i 2 Е- YTA 

kib бә = 4, ” “ələ dl ə ӧдә əəə ә omə, 

0 isi ә, A ЫБ ән хн әлвә ol, yil 

Ов сн HA им laz ol 222 бј esl səbə özəl Зин 

иә s — ӧдә "evə ә нә Z , к . ır мк. ә 

Ya 48 кә - L sal 25, ра SER дәф , o 

Hysledi, 4 .—. ӧлә abı əl Дел səl “Абад, 

ək gb Lök üsl cə Lə вдә : .. ağ —- ə Елә 

дә ələ səl ƏR ə. di Sə əəə Xə lə üst 544 кс 

ӧ22 ər. əl Dusun le ” оәддӘ Ас̧ Улу дәб 

12 (sə yə дујда s ək gözəli Рәеәә мл (şəli =. адда 

45-Ха дәмә сХА də” müş ər 44 oda) ЫҸ. вә АДА .А 

“ə əl əəə ət 214 2QƏLAL ədl “ k s 44 ə s 

60 ә” 

әз üzə əl 

Мә sab 2, - — . ait əbu bil Һе 

әдәд səl ЫҸ Едә аб ааа" Ыӧ All “Es Y гз 

дәдә Ayə, 56 вә 42 (2 ОЗ зә Хода әнә ЈР 



yü bı re Вә 

(lələ ə İb иҹә ка Ак 2 Һи ет 45 .. Gəl, 

2 ӘРИ Се? фә. ојб ид Ол kası јә ӧл ән 

ох 649 yə кәз Довә iy aşsa дел gəl r 22 

ид ә а səy deyi ә ә дӧ әјә әј əl, 

әәә 

21 Gəl kəlzəğ AL ə əə һ 5 286 Əə sələ. “ дл 

(удда (644), bəsə UŞ ЫД ду ад дадә мк Әл 

дәјә әм cəl lə əz, os Ul Məs üsullu 11. ә BE 

QAL a ә ә də ə gələ eləsə sul gəl əyi ə əəə 

- Сыдә ə, "A (508 Al, САА ət О 046 Абу” 

üə с̧әлә 325 sə )2,. | ә qda лә əyə јә ед ДӘ 

–- 1 адда ƏLA ələkək ә, sib səbə 4 ә дә 

oo АЛ хә АР ә аб бә ə ан әд дән 
üzə 621 ҝә a.s дә "јр Ы ə r) әәә зә 

5.0. = һәзә дә səl Gəl silə, 

ун вдә Л бәдә ə ə ə 

“әлдә “əə ələ “kə aslalzəl кк СА Дд гәз ДӘ ölə “ə $ xəs 

gə vəl əzə Ада əəə Моон layi 05 ye yə dəə mə 

аб aş lalə o 23 гәза əəə sə ә ӧјаК əla gs ДА 

zə 49, Gəl —- S ölə özlə 4 ələ SS yazi Да 

cə ədə дә 64 sa a Sə ə sal yəsi 

"ə “. АН ак оф ә аз зал ДӘ а зәә 
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ӦзК әд сдә R Şə ЕР 11, 

ә ədl US о Зәһмәт нәјә əkə (də gəli 42 

əəə ҹә бәј nun... Са 

әдән ов əx ələ yə ба он ge Т ДӘ СА 

Ӧзҹан одозда 5 вәд Ы. 55-22 os əəə 

ıı... ӧӦ5 yas adə ә le 

дә ә ӧлә ә Әдәми 0x- r. 

GƏLALU çal dz all aaa ӧјән индә иә јә ал је gəzə 

од S dy şə dələ Даз “ələl göyə esi sulalə 

Gü əə Sə Sə s Əəə sə Sak ə” əbə 
ə ны 6222 cz “os. дә Ы әд Unun. 

ә əə E-. Ал -—-. ә 

al ə зә АБА Sie bəl ә ox, 

sət oz ә oğlan müDkə ə səsi sən əə) демәз 

әәә) səlis bii O ə ə дә вәд әда еда ӧд 

әд Бәд иә лдә дао әз ид ә sz ol əə 

eş alSlə ада Сәда ЈА. Ы. ӧд eks dlə o 

адда ода бан Aa s əs ДӘ вәд 
әда Аза Üz də əəə ə zab sə ӘЛ) gə əssin ə 

əşi 025 əzə ,əl ələl ... |Еабәл də əə ə әдәди ә 

eyl üza əəə) yasa oca ə “- ә ələ Q gə səli gəlsə, 

GALA əl əəə (əsə? (5,3) dəlsəəl ə) — Gləlzək oy AZA 
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.... 606 Vəya ... silə rə .. 

a... әдиб, esə cetl | ада Сәд 

ә ди, ӧлә au oS ool ајан caz s ə дәмә? 

ən bə Сд АК Нә Ад а= әзздр гу (640 məə ин 

ge) дӱ мә ба ала zə həə sök gəl гә ДА Q) вә аф 

ә Уд ИЛӘ әәә әз 813 хә Ы соја Су, TAR 

дә 41 ә sə Ди ә ии 

A də АД әмәл ад sələ ya ед əə əl du ə ӘДИБ 

Ön ə gə 225 659 ин ələ әд, A Aaa аз дә. әзди 

Сәд A asla он зи Si әв Об sif охда, 
әјәр 229 Şa Əs İsa aa 3 әд ә gələ gələ 

əkə sələn ələ ARAŞ A SAS Bz a Alaram aa 

UV Salli aa alı ə? H Дәзәә as əzə yə иә 

mə zəli səb ӧн dd su əs b oli ән аә 

ҝә ада dəs әд ВӘ онә ela yz x S ӱә 

AZ Ul “əə | дә-Е is алә сј сунју Ke oda 

ЗД Əsl səb ЛА is iə, ә sasi lo, 04 

бӧјк səli gəz ə 4 A вәә iy sy əs alo АД şiə 

с . də əl, Дәф вә sələ səsə səl sələ sə 

ӧнә ӧлә Siyər ə əl нда ola ölə) sələ ди əz 

ez. əl “=. Şiyə Sb адда ада бәд omə дә 

— Әдәдләр әд 9955 095 əmə Әл sö yolə iyə ə io 

ә = m. ә2 

ак ə ә AT əs ALA) əəə nl s azə 4Лә) 
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yə ə, gəzək əəə gəz dəyə дә lya a - вәдә 

x. 2 Gəmi (Aaz Ај Де јн di, Göy vəz, 

әәә 4 8Д о” ə ə ə 

zə liş ә. с̧ән 363 — ох eə dl 45, ә 

Аәбләдәмә əllə üə əə əz әлә ə 

—. әәә Sisal әв Дәм A Ur əyan 

уд ДҺ ә əzəl səs мә sls одфо 62 Са 

Әм ә ayə ә ə вн səlli, səsilə $ Дәб əə ə əə 
ə MALA Sə дәј ды Дб әбӘ 
Aa Лас вәдә dz ə ӦӦӦВӘ ДӘ аул dos 

ӧз да MİY. вәдә одфо ил di Аз ssis фр 

Һә Ӧәә çək “oda ük sələLul səy, Sə də dola 

охда бӱ Дәф сә bə ӧз әјә әәә АМА ома 

ӧд Әлә тәбәә am b sək Ay Aa 5 “0 gəti 

Yar Kə ə... 

dölsəyə вәдә a zə си Мә Q Al oa əni әда 

вә садә əə səl əəə əə Mm asd ə зә 3 6223 

tələ ed gay GƏL TT sal iz s Ab də s əs, 

Əə əə ƏRŞ” əyə rda 99 ДӘ, Јә, 

= ə о 

ӦЗ да әз ав сдә ә səb, sas 

Мә A UYAR YR alay ҺҺ әлә вә 

әд әәә Q əəə, gs 2 sə til gə UT 
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əə AR Ас əsə уда səl üs, әд - Јә ə 

“kə 

ә, 

алә әда ələl, ЈА miq ƏY ә уда 0 

әкәә de СД — Ј3 ӧзәјә SV saki, dəb 5 

ın Ӧә ə mlak sis -—- “Sə сәд əy 

ƏSİ o əl dev kə 5 səl tə ol ИЗ дао 

səbə ЕР ə ав 429 26 064 КЕТ ә, 2, 

дадә, ü Sə 5 вә“ əzəl, "А qay ӧдә ЗА с laz, ə 

o дәк 6. (sə xi ә yadə ӘВ- д dələ әзӱ ју əəə 613 

də вә 5 Al, “ə ә lll ДӘ ilə ssil ә ARAL Әз 

дон (əkək DV вә ам би GR вәә 

em 04 2 әд әә8, ӧзҝә sU Şal Ы ән 429 сәд 

АК РАР ə су “əə 
ses ə Sü sələ əsli Блә, rəydə бә Sö 

c” Әәә 2) "ə т АЛ gedə зә gəzə? иә fə Вн 

ӦЗ 4 бә s, ед 5 АЛА 

ӧдә, Ед sə әзл gəli .- Sl o si әз әәә 

ə əməl zl он ozan 2 әзәл Зено) уз 

də Һәәә ә 0? 48 | gəz Дәб он də zə 

иә әнә ƏLA assi 6 АБ 41 .. бә дә alı) 

layi ərə) ds... Бәд И səl ә əə 
иб şə азда Зәһ Şi Д Тәләб dəsi ƏLA, 



ə иә ..- хн 

Əlik zə сазла “öl АЛ дә x üs isə aş ən 

ələl zə yei јад də Les Gül özəl əsyə sə z— 

o Ö9U- Јајла szab A aba zalda, 

дә мәзмәзә — ҝә Аз аф әәә 02 У 23 s 

23əb əs “ ДӘ Ӧз нәә2 a әј dəə os odı - 

Әддә бә S ya 255 ə səla, Дӱн AL ər 

ОД ив бә ool alə alə 3 22 ән ЈИ iş 

вәф зә Uy əsən al əvəz aylı all SA әд 
Qəm 2:5 25 ə Gələ ə ҹу Л ә əb dl Оҝ̆д bə səd — 

KAL əkə sal ӧдә од, 2 asla (AA əəə ssil əz 

(Eət вәдә go, Qösilə səh сә əli gə олам? Gəli yilə 

Sizə ада, судумбу xə, eLə ulu Gözlə gələ sil bə, 

ДӘ sələ əl lə osləv. boz, əzələli səl 632 сәр təd 

дән АЗ özü АМ GER səl gəsləlsək GÜL 

gə Ae рок osas, Әәә вә Ҹәсәд şiə, $ оф. 

ә к Aze ə ə əlili әд әд О Sə a s əl 

– 66 133 се әә459 s osa вә Güləli ə 

xə ”. ӱн әл Амд ai ..—.. ӰЗ sə он Зән 
ә əbu ilə gi əyi Ас бә АД əla алын 

Göslə ə gələ) .. әда vəsilə әәә 24 

Һәә бә Ла ə İİ Дд- вәфа ә 

зә dələ бәј әәә Әлә UL, КИ 

Ӧд Ə sat АДА ә әв с̧уДА А АЛУ вә дһ ӧмәјә 

ӧз ак 832 зә ds3ə ә AA səd ə os 22 
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ә “TN idə həə, sal Ce” as əs ə” gəl 

ləyə kər Ди əəə əsə ə ДА Де iə) бәј, vz 

од сәд) $ Јән omə dələ sələlo SAĞ он ğa zə ob ozələ 

хә әд S aşöl Mes gələ зә sal iş əəə 15 Sİ 
olla gəli sərələ ә Ан он јә Gu ozəl, isə əs, 

әәә əllə gələ ə gə osa Göl 2245, ol sə, 
(S 134 Ələ ад дәф İz ди БУ 42.5 сдә АДИ el 

Use) əsə sal üzə Əəə = зә $ islat 222 

ə əə səl 
(səl zə alə Gül əəə 594 yi, дә са = orblı,ə 1 

gübrə əə əə əə səs ayəyə asi ələl ә sal ə ər 

од ozəl Süsən lə ələ gəl sas Quoə3 ge old 03) 
Aka An dəli əə yəm алә kələ” nə zala 

əə әз АК ә S ӧдәасоз “2 сәда) ода кас 

bulu зд сә нә AA Ab o Sa ox az əəə 

nol. 00 90” ” "x məə vb) toz sədə 

КИ nəl q бәлә дӧ мәк əzə R əəə 

ба дә ll x. 2 5 daş 

2 20225— əsən və) əə вә əl, (с ӧлә Bul... 

“3058 ә. 65 çəl “ea (s.ə abla абы a 

dəəbəl sələ sası gə əl a cəyi Ak gəlsə ГУ 
Vəl, 5... HS A yesə iz adə Yİ ZA iyə 

ə MS “dəə ЈАЈА Gə 
Aaa 



yy 4 ә ə Zə YÜ 

ә uv ”. əsi ады, 6 2... ən “ әз) 

вӱ əələləl уда RƏ азда s ләҝ 

ə: әзвај да ələ oa şə) дә бәд сәбә әд ez 

дә ва AL az al əl әв од јанса әд 

РУ əə 

oəəT ə дә a ə əlsik a səl bulu USA 

evə вә ХХ əd, ə... 
әдәб Са a әт asa a Да ol 

ә sg ə AL s ә ZA ә as 604 UL AL oz 

ӧзәк əssə, yə səl Ae ə s ls ə s sy A sə әд 

сӧзә ələl, ələ əsa Әдл, dübə ley səli Şe oil ә2 

ну ӧдә, ејд әз ӱд) Ли sə дәлә Ун 

ОЗ yelə əsla pal si a әда Мәс у səli g55 95 eylə 

gözə ə qs sulu ону S səy $ əə, SA, dəsi, бә ән 
Əllə, 3əzəşaladı əbəs Lala yo дә АД әд АЛА 

s)aS pəpə gədə СА AA əbə ә мәнә əəə sə 

Əəə sələ də sal də S kəz дә Zə zə, . әв 24093 

X.R əə ə əə ә 4825: әјә ll ә 

әз зәддә Ву ИП ДӘ Дӧн әд Әз ә дә бә ДЕЛ 

Ән sələr ә АД 5 дә 219 Бә Әб, әда 

aa дәк (53: Об ә gü 3 (581 бә, m zə ә 

Sə sla ə Ы. oŞ oş kəb yir 
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әҝ̆ ома нов дә s ürəy ә 33 səyi də иј oLa әјә 
Севә дон вәд ах вдә USA тк asaslı gül 

üs asələ, ЈА, әта вә ЗА əssə, Ve dəy 

esə) səsə Tı səli "fk әз dən özlə 22 20 вы 

Ә əsi z ә ә S-ə vədi ох q Pa "7 R ә" 

у —. СД - әд ин 2 бикә m (кр ҹ x 

әт Даҝ̆а əli əz gəli əbə QALA 5 LU .- 
AZ aza ə əd ə ə LA us дуз sələ gəl yəlsəi, 

dözə. sələ os AQ m edə kəlsəl, ӘМАА Һәәә 

GƏL əzəl ə əl ələ yəksək ЈА,А əsə Məs olay sə 
səl) аһ әлә, səl əkə дә dz əs sal 24 САЛА 

ӧлә, Sazla Мә bəl, GATT aşa əs vl a 

esə ӧз ә ләббадә əzələ ӱд ozəl јә əkək Ј82 

A aila ə5l sə мӱ həs ən ödül ә .. vəsi eş 

. әзәм o:sl3 ə — işin ə ЈА, he 

ӧд səy sb S ə əəə ə 

cə ҝәбә gəl 

əb алә ада Ја ак ајини 
Ада 2 
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“s Lü bol, esə ә səl əsə GƏL Ayə = 

Ӧндә ӧз ə... 20. 

ав ək Vəə 4 sk sik, oz yaşl daz ДМ ӘЛ 

ölə 0208 s 4 МА Ад ә) 3 “əə Јуни ə 025 һәдә 

ҝӧр dz әз Да əə Heel əl Мә 21 1 məə 5 yil 

ә A би əşi a АЕА sa ayı us oya 
daş əəə ay a a əsa r “zə де ад ДЕЕСИ 

3 дәб üzə yam vals ə əl gə s əs o etl 2" дә һәддә 

səsə MSŞA ym дә gəzə özəl Lo əmə 5 ın. ә 422 

һәзб sik gəlsə yik Amalı ӧлә вә səd 523) kala 

ӧдә 93 2 . Ҝи das Д həzə әз lələ сә) kəsəl дә сәф 

səl ələl ə lə gay .. ll c- дә 55-— зәдә әә5. 

Ов 35 ЈАР əl m ә ҝә $ ə Adı ə A azə” са (525 

ЕЛИН QALA ҝ2 s .. дон вдә əy ИЛ елә 

оба 2... 2... ə. zə 

sə Qİ блә ә ələk, BƏL M. аз әјиб 6. 

. əə ә ә A ok Yİ LL lə ə) sz za ә ӧмә A. 

ҺЕР r. Аҝ̆а səs GÖS ə, ə 
s (ələl ələk desə və А dəə ödə, sisə üşiSə) 

ЈА дә də 6 (52x5 3 özesl sən mə, Хоја Ӧз AL ə 4 də 

Оз Бә xə əə Ӧд сиз mə” дәлә. sələ Alə ə 

üzlə” ozəl sə оз 6-хә әз ATİ ә” 4 (5-дә ayə) кәз ә 

АЗ, о sə СА О” (5-3 o 2 23) ә ən o ə əmələ 

cə etl Кр TT ALL sə” 
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11) Бәм əx r " 44). дә rəb ES 

bölə şə Mə ə ЕДӘ səla да лә, sə, iz 

Увдәлк əəə Оз са Ло, ОЗ зә? əyi əl o, 984222 

səl, səslə ааа он (3 - all $ фәда 
A ə ə 00 

“əə pilə ДА АЗ 386 əə ион Фә он фа Ə 

әдәб səd ДӘ ЕА дә sik seal As seŞ əl sə 
Әз sək, АТА Аз ə cəd Ы иб әр ир 

sə kə) həyə s zə sə sələ əl идә ЕЈӘ2) .azü 
АД ә аз әзаб s əşi daz əə ə yaşl ə зәдә "zəl 

xələl әјә sələ zəl фә əə əəə ав asələ 

ӧздән Даи ә DR pəri дә бә ayə 552 

” дәбә sə 1 oa dlə ӧдә ze Садә 

ə. ətlzaşli ə Ур. Азан GOLİR. 225 asa 

məə ə la $ əd kə əə 3 fə iə bəy də S 

5 ə ə ə од Ом рә" — 

хл ЈажозфәӘ 30 ӧз məə зә Gəmi за ә 16 әд Јерә 

Һә (sl мәдә Sam ilə sl Озан os İk ol Us 

КР 1 SU selə 

yə Gəl Yi 36 лн Sə sə ə sikis yə elə əə 

ӦЗ ә ДАК si a нә ЛАО о2 ҝә әдә ә руһ 
БӘРК. дәнә дә 2 İY: yəy олу əyə Gal ə (A dözə 

дәбә ҝәдә Од ома аҹ 5. әз ә нәдә “əəə? 

Bəla AA gə sal он әз s 49 oli gə о 3 



". uz əs 250 Ye. 

Ob zə o ozəl ос, qədə сәф он 9, дәдә 
“əəə әнә — “ə ə ait, Asdan АДИ 

дәдә Ји из ва нәјә Сб aliyə 2 дӱз 240 

әјан аја зи yas alə дмәк бӱ səl ŞU 

50-ə... ә. дәјә о бәд зә a) idil 

бә Sal басы 4) S уд сју сдә e$ 1-7 (səli 

дә (Оду yə ox — özül o. әд ə MS sələ 

13 oək əə zəli ə Siz сәд Је ә ə “ələl ә iə 

əm фә ə s баја ӦЗӘЛ yam gl сәд silsə) 

səlləm əə paylaş Gəl LAL әда iə sə Луз) 

Gəəə ə xl dəə S ӧлә ƏLA lə АдаЗ adə әвәз 

дән əyyar 5 oy) es əda yə yal AL As a 45 

ik əə, LL əs, İz лад вә Әса јә A AA əə 4 ya eyb 

5 аб call x $” zəy ə 49 Ал нә gös, 

İŞ, səli də SS səl oyalə 3, gel оха 1 дә 

gə Әәә Хә ozu da sə VA АС ОА ә*9ә0 о24 

РС Си 

әбХ ох çək ҝә ә Lə əəə 

əb əə 

дә мә cəl ələ sər (Şiə ə oğ Sə, Gb 2. əə 

ao uza əə иә alələli .. ә əsla, T АДА адәнә ДҸ дә953, 

ҺА ə əz 12: gəm ӦӘӘдә əl oma дә 4 

(üə (şə ә тј Gə ərə və 45.7 ə əə yub Q 
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(59) ә əl, вә daləəl, әд асај зм gəl 
ид 3, ә мә ДӘ, oy ə ә әт asi sə” səl н 

ӧз 953 вдә Дак хт вә LAL 44 әәә ДӘ səy, 

ах yadə) әз дәк səl ДӘ ОД s Gən ӧн 

ад биј ад од әв ЛУ әз əl AA Од дҝ̆) 

bulu, əvəl, 5 од сә 9 Vo ər ald 23 ƏRŞƏ 

АД b isci ДА sə A sə əla kə kələ 

əə ДӘ ДА5 әәә Əymən Əəə5 AS” əəə 5 aad S üsəl ха 

40 ə ssa —- mA Ox zu oro 1555 3 sal дин әбу 

ASL —. tələ əl gə sə səri ASL Aa ə 
halı aq 

СД ун бә с2Ј 

Евә әзиб ејәдә 0sk sə ДӘ yə әд səb, 0 bill 
ЕА kli aşdan səl bəl sz səl РАР СА 

1 gələ ələl Olm əs) ələ ә dözə əs 
Әз бин dəəə y Asl le ye 

зә VAL ou дәв əz Уд әәә dz den 
ҝ5 ӧдаА Сәс. ә Мәдә aşel ә вә аза əə, ələ 

Ә22)3 ЈА А ОР səyə 433 cuz ә lalə дә sab əə 

бәј Sə üs səsli Şi əzə ку esl Ад? әзм 

әзӱ səli s Və ola сиз səl dəs 22 62 zir Sə вә) Д 

ӧз gəli sələ dəl şələ lan әр Мә” alə li 



"uz 4 YeT 

və səs Мм ox ə (üə Әәә 38 ви öl Әл Azə јн 

АЗ ə әта) 1. 

әз ӧжәт. Де ay db əəə o də $ Дәдә 

әдәд од, Ӧ ӧдә сәзәәә 135, oil a ən Мад 

ијә әд = Вәд тә Ләк зад ј 

ә, КР РС 

Јуну 5 biz КР ҺР 3 Susali sas 

Ҹә ez Əə TT gə səl alisi zəl Səy Оз Əzm ay Ајо 

əzə) SU ələ əəə әзәр ə ƏS: əməl о, və, odla) 

ələ нә düz əl sər ə m dəə də asas бәси 
әд Бә нә ДӘ ab əyi ala) СС ДӘбӘ ә siSU 

ҝә əəə әнә dlə əmi əlik sə azə səsə oa 2 

Cc” ölə. əəə Sən alə S Дәб əə ајә əə ә 

oələl, nk qab ozəl $ AS дуз ә2 од әз Тә ә 

olb yas ан Дәб ДА ак Див ЈЈобӱ dl = əl 
бә дә ДӘ ölk səb o zəl, səl gər = Ы azil АДА 
Да әәә ДӘ ӧзәјә a o: вәә 71 səl ӱн 

Әдор јә ТИ Даз анд 996 9 “$. ед ах xaç ələ 

“məl ә kola selə LU dul 

дә зан ТЛ asl дф ola oa salma ələ Də ə 
ӧз 0), də” cdən Әб Аба о əs Јр ә. 2 

Даз СА ә ә ад ДИ ə Кај аб ez dese 
Зирә gələ gə səl əl səl, asli ӧдә, дадә se 

gə səy ә ələl, вә qalasi asl ə Boli assa, 



Удә ҺЕРА 

zəl Е- ик 

ба əkə ələl ә səl gəl ds аба әти 

əzəl bəsə, ək balə as dəs an aa 

dedi oa $ Gə 22 esl, İsizəi, си ӧд əlzəv әд ә сә 

иә ән ass əəə . әј әд asəll slələəi, ЕА ЈА. 

ә әд elli сәдд Бә asli АД sul əəə ә ә AT 

ә səl сәв ola иј ҝӧ sə ək səl әб ДӘ 

ӧдә ДА АСАЛА — əy ləkəyə дм 2 

ДА ар səl хә һ ЈА Аувмд Д 3, cəl ха 2 

дә əəə др ә Әб әдәд бә 3 АЗ әа 

Дәфә ӧд dəbə əkək əl o. (sə ds allel. 

ә ә, OL us АР әд əkək ə əl ОЗ әм, ал 

ә ӱз 12 6 səS asl ду “əsi АДА 

әһд əş ALA ӧн səs ail, о Бол зәј all бз 

дә тә ə ОД. əl əl s. Ən 2 

İsi sol, Maku səlis ll Alə Де AL A Һи uzu r 

изә Да ад S вәф ələ ән ДЕ işə şe 

вәф әд tişə, Ss. 32: әәә dişəti səyə 49 

Евә изә бәк əə Аз sə ıdı s 

ə СД дадә ад əri, gə дә әд od ib sələ 

ӧзҝә. ləl, БУ M. la јд ди ва) вә və 

(55 əksə, 1 (asas ol də 2 суда bə сә Gə ARİ 

səl Ен Әәә (UC “öl 6 



müə ə | R Yük 

əş ә2 әд. о:А или m... ul ЕЈ ES 1 зә 
əl "bəzə ” ДӘ мә әәф ə О ə ə cə әз əə 

GALA әзән, səS AL oa аз əs agləələ lə сӱд sli 

o ə 48 “Şə * 122 kb (592 Фа дәј za r 

44 DErACR BA ə Yes bal 5 Ələ vüsalı ә ә Ели Ед 

ЗА a 2 ӧрдәк ЕНДИ 2 сәс ЕА Ыа 

ә İT. asələ sələ ələ, səli 53. dy SU dük 

Әз əə S əəə də ә tədil əəə 28 вәба, дајә дә, 

ӦЗ. әд dd sə ЫБ аләт Һә 954, зд 

Бајыл Әәнс Ы ҺА о ЫД doə əs? . сәј. 

дә ДӘ olsa ol - — оә24 5. dl SU 

AS), Sə, ӧзу Ҹ̧ Әәә ӦӦДӘә Səs ун ə 2086 əəə 

Ел дәк, ə əəə dalana s - |ә ә Mə 

ә Ад “ ха Ezo ilə " özsl eli “ə 

ДЫ дә oğli әлдә gəlsək, əl əəə "ə? əzə әдән ə У 

бу. oöğlelə, 0834. Ad. | əipəs sul АР səl sə, 

dəs ii sək dəl ə əyə sələ диз Х səlis deyi 
dA ЕА ə əzə səsə дк sale Ба s xü 

229 səli ok) əyə “. кә s az, Gəl “ 2 esl, | ei ӧзә 

oz Әт. вәд Аз з Кои səl ә dəə zi Bü 

(sə Мә ва АЈ ад Azə, Са вәд 

ДӘ әз әј Дас Ба ММәс̧ӧсәдә dəl, 



кк — ДӘ 
әда Лә лә зә Бӱ лалә səl gold Аз sik 

ə. 5 asi) (ә əə? Мәз YT əkisi, әәә ЫЈ 

ə ə ДӘ ə ə... 
0514 садә. “ə Səy əmə əəə olsu sl, çə şü әдәд "Er 

yəkə cəl АЛ gə әд ə UR ə ә? ҝӰ öəbəş 
MAA LA ə əsə bay Ја s дад ә анын 

dər ӧлә јд əyə ələyə ДӘ Дәвә дәдә. 
дф ааа ан ә ə ə ҜӘ ə одә 

мә ӧлә əsəbi olSə ә dəl бә әс Сәј əməli 

мәдә лә ә Də ə һәд 

әд 222 sə) S (səyə, дӱр СА Аз е2 2 ər pək, ən 

yə yoz ӧдә оз мә әәә әд ә бјин ӧз (Es İY 

. ələ ə çək ади ЕДӘ 45 .. ба ДӘ Gə Ş хә 

dəl ia dəə salı kzradi РФ АН 

əz: GSlə сдә əəə oz ez s од ә би Gəz 3 Ән 

“4 .... ә Д нм дә ав нӱн ӧс ан - 42) 

ид ə әд m = mera 0822 4, ба 229 —” 

xə) əəə Səsə әлдә laləsi də вәјј ə. 3 gəiSA сә də 

ВС 222 Əəə 223 1 azə “ə əza ələk əsə ӧди5 

әдәд Раҹ ба səl Azə ләди 

—Ҹ ə әҝу 

ид ələk әдәд ДӘ 12 вәл әм вәд лә Ал 



ту ev r 2 Yak 

әса лан, 
Sizə asi səsə Дәдә səy 65) дин од yelə dələ 
Sə aəyaləd ə Sisal kr sələ gəl səl dəs sə S şək 

OLAR ЛА gəlsə AVA AT səl geni glyzl səl 
иә A lələsi, Las əkə, 69 әд 

2 

Vəə olen sl Јамдә ə cək əəə əkə r. 

(sə Јеј ck (539) əsə б (a dəbi зә ə Ləzə ə де си 

döz, dis bə al əl sək a ələ əəə sisə Адәт 
pəkuə ƏY de səl Azə, sd .—.. 227 ДЫ̇Б al һәдә 

ə əl ә ДӘ нә) 5 дәк? гәд ӧлә, Са, 2" ӧдә дә 

әз əs dd $ ə səmərəli диб әв хәз Ола saz 

ӦЗ дә Əzəl salsəl дән eLə кән Adə од јаҝ̆ 

ба од 1: ogla” ох sə s вә (iə ӧд oxa əəə 

22 Sə “əş, əə ән ӦЗЛӘЗ odla, gələ S о 

rə ən a ran... 221 gə ə ələ 

səl AA selalid 12.5 “Sa, ZA AA GƏLİ gəlsək 

әзаб ply Uz sal ə, (әл bz sal ssl oil əə3 
ül bb oz ДӘ 49 ox S əzəl, sax иб бә 

әса биз вәд ə pa aşan sə - әлә 

(221 ӧлә Әәә вә) oğlu $ ә ДА Јӧз cəlsəl 

dəs... oa b ələ .. ә oil zə бә ӧз? 
оуб əəə am Gəəbəli iH ад Gə sələ әда blə lə 



ya" 20 TE Çu əs 

el ӧдә сә | Ади Фә оәдәдаәЛ 64 ҝӧј 225033 4), 

сәһ У asaq ЗД Рә она ах ох ДА ә. 

Әз əbəs ЈА Əyan” Енн әј ӧз, silə əəə 3599 

lək əz ka xəbərə) “ə üə VA Адәм, 

КР ə r һуза ҝә ӧдә əl sələ ge, 

Дәдә Ayədə za a вӱ S isə Azay Јун 

cəl bak dəstə ә адәт. daz sə Au 

əə Əylis gə 8, дә aş diləsə мәдә ə əl oa ə A 

sə ələ yeli dz ze 5. eyələ yə olar əl əki ə əzəl 

Gə əğl ə əy (öyə onla: ӧз ә — yəvi qaza. 

Фәһд ка əyə əza a aaa 

zo dəl si ağı нә ləyə, S ayid 

әв әм səl дә Ӧд dəbə diye iz əs 

əyil əb де Јән 8 əəə ДӘ azə YAR, bəz əə 

Sö dəbə әд бл gə al £ saldi, qaz gələ ula oəl 

266, Lə бәлә al -— dəs km dəəə, (Авд ın 5 dı 

ДӘ да li səl sələ ə də ДӘ ЈА) AŞ gə əl 
55 Әр ук “məə? әдәд А ӦЗ gəbə Tə 

29 дәј) оз dəl əə sap дәк ДӘ аф суи ДӘ ун ДЕЈ 

аул ДӘ дә фәда ələ Са Ар 229 dəl, әд 

Yerə ҹб ФУР әз Ли АД әәә дә 

olla əzə yan ol Çər Әә ask Де ә ти ələ 

səb adl ә ok ЫБ әјә ozləlsəl yə Öl ӧмәа= iza 

(səli ələ az, 



ruz ə. A. YEA 

sə 2. јә —. uuləlb/ asa. LL əb dəl: düzə 

О ӧл. xəs Gala —5 вә 10 32) 5 8зә sz 

аб ә су СБ m gələ ә? Оз ə £ 63 628 648) 

eu “ə ә əd o zə дәј e” 6423, ələ $, О yəni 

dək zi əzə g ii zə Ae sə səli Аләм Ји cakkə 
əə al əə alə o ə əzəl yı a Је zə Уд 

səslən dəə ән" ӦӘ дә 5 od дә дәдДӘЗ əsl s = 
ӧну РР-КЛЛЈ. — gəmi aşyələ sələ 

əəə və A Sə sə kəzi ələ əə sd alay səy dəəə 

dək Јәд9 AE,əsə ул һәзм Ур bələ Şə “əx 222 ада, әз ОзАн 

әд s бә, ə Sədə ələl 192235 Ах бы oni оба O 

(бә) 1 Ди нә əli ӧндән Озлуан ДА Ән süsən ДӘ 

дә ҹа јдкә ə Ајә әм Ја “əzəl əli ҜӘ 201 

дәк вә зә зБ әәә ə. əəə 

әзб işl аб зә ән selsi би ден Ји Сд 265 

pn Az да) zəki Gəl 222, AŞ) =269 АМ yal, dağ əzə 

ад алә ia əə dəl gələ o əsər Alə də dəmə 

Әнәнә 083 4919 dk səm izə osa və “ә әл әдән 

LLL 446 Ын аб ƏSə s, S AU və Ыл 

тәәәб 405 s ələ əda səla ә "ha аб АД 

“yəm бә әкә əkək әлә ә, әд ДӘ ДӘ 68 

ӧд Дад у әлә ик = ә2 Z os ә əbi ə 25 

ода су, as ou (Һм ә 9 ДӘ Нә Mə, 

КИ Да әд ə ӧјдә sə 



Yo) РН Д Бә. - 217 га | 

o) zal vı д . вәә çə. yala əəə әд 

əəə ə ə əə ər 2135 Д ов оздә 

xar... Евә $: sə ə ask oşəl 

әд 31 3183, m ə он ӧдә әзл $ од 
5:0 -— “ад: ЫД. ӧдә дә, әд ддә 

dm ӦЗ сдә 5 fələ os 2:52 ə дәлә ə əzə ол 4 

də... sə дә4 dərsə Sə gə sli ә, 

әла ә ә təsər әд 

алә ән О əsəb ALA el $ yə aa za Sİ sə 

итән ҝә) дәмә 269 дәлә (542 s yaa САДӘ ə 

ә Си иә Садә ә Uz, ə əs аде Хәӧр Sl 

elə ge SİŞəə əəə зә ә ə səmə sət Məl Əb аб 

“əə Ҹ̧У əet sizə əsəl ба аз SƏ əə S sa 

Gədə əsi ДА. “xoş ҺД илә İr ası 

42911 əzə db oya sisə Sab ə әз ади S вәд sədi 
lalə, “alaşa” Au sələ udu Ас aa 

a ə A ə јанда зә мблв 
Оз та əsə), bz ӘЛ “əsə, ELA m ДӘ 5 aş yolə 

(Хан bəslə əl 05, səs: ад ӧдә ə elza јемә o 

ürə ə Yk бәк ÇI ya vəyə ә asələ аз О мәдә eə 

ӧздә а сәд asli дә УД oz әлә sizs oğla, 342 

“əksə boş, ə To dlə izə бӧлән zı asl 3.5 ӧлә ə a 

QR səl əyə мә sələ s eLə əsə ӦВ АЛ са bəz 



TA esl 1222 əs | | Yo. 

səv Rə Sİ 

әс и.Ы да әса lz 24 

ЈЕ ӧзҝә Oğlu sə ələ Т бәд Әнәс deyə ӧз Gü, Ел 
әдәдә ва с s giləsi əyə T sal ss Мад) 

бәдә —. | әәә ələl, Әә азздә.4И Gələ ду kö 

“ə As да ДӘ әз əli, $ yəyə sə ҹи. 

ӧд дәб заза МА ди ох ДӘ ә Де, güşə əl 

cəm онә Оз вә 223 сә ак dləzq kəslə yelə 

ијә xə Оз ə SA, isə) q gərə Ла он ə) ҺјВ ее 

оејд gələk əlan “əəə Јҝ̆ӧ ә 5 asa DAL a 

(söz: ск əə çək “kmi ilə 29: дәф дә Јаз yə əə ə dəə Лә 

b əsə 49: dənə GƏLəlrəlsəl, isi Елә бад ə 12 лу 

49 МА gə (Şə odl ə" и Дӧн sul АДА мә Lə s” 

Ед ələ. зә әд ҺЛ dəl ipi azə yal əbəs 

Mad lə MAL st, A О ә. 0. 
. lal Лә əəə ә — x ЈА- бәз 

вәд məğ 5 ail, ә24121422 ә елд 4 ә оз S su), 

Од ав Әдл ав er Azə ə ə oks ад 

вә aza əə ӧлән мҝ әј а ад, 11 əsib әнди ә 
ә göz os gəbə bəz dəə azə yalağı o ləl, 

əl әд әд ələ o, САДӘ әнә ДӘ əə sea ib 
ez qel бә sə əs əz Каан) May 

28:08 gə əəə əsl ulus bəyə 33 dayı одда əki) 



Yov Һил ҝ̆а 

S sə) Əl ədəb od İsə səl ӧз a ya a a a 29 zə ədl 

2939 Јун Gəmi ərəbi Ен ДӘ ag also дә adə 

səli all ДА зид işlədə kə, 2, 1 әз фи, ди, 

Gü әвәз РУ - sə sit əə ül ayə əlul sula lo 

әәә ass elə bəl ge sələ Aye əsla $ əl sə 
идә 5 вә yisə öyə вә сәд СА, Ло вәә ST вәһ sla 

дӱ əzəl eu 6 isə,$ аҝ̆а sə, ӧл gələ ay Aİ ələ səl 

АД АР 

ə ə ЛА ə 

ƏƏəə5 yə дӱ әда ада də ödə — . əz yə dul 

1 Yə sa ә әдәдә кә, diy әд ан ба ыр 

oxları az. аб 2 БӘӘ ill әјә аб лаз a, ӧз 

ӧлӱ АБ əə, ӧз Әлә мә узв ода сиј бӘЛӘ уда 

dələ üzə os $ per ада әз Ə əS ələr, 

әА həyə gəh məə Lp asa əəə ә sə, Ан 0252 

бә səyə dən sələ sələ јә, ӱл 5 Әәә əsən 

əvə “ә ӧдә ə əl əlsək 2 ЈР Әб ӧд әда ә 

2 çə с од sizə дә “Nİ әҝәт səl Hi s ә 

әндб dərəsi os sl Мә лә) лды ә ə зд 

del әз дел хә бә ДААД сә бӧззә јд јиз дајә, вы 

ид əlsəi sə ә Бә 

UL səba 

Ојама ди ЈА Vəə, бд cək üə sü vi зә. әл 

дәб əs ә мә Т вәд ley Ј Взәјә ӧз. әда, səli 
Bbb 



Е: ..v Yer, 

aaz ŞAN о адәм аҹ səsi m əə TU ӧдә оР 
әд "ĞA YY ARI üz on2əlsəl .. 12 əəə ə 

“4531 АДА лр ələ sələ əl dəyi səl, a “səsilə ə 

А dələ YA әдәб ӧз һәзз аб ан Ло, səli ДӘ 

ДӘ зә диб доза О4 ӧјӧ әд ед 

на ДИ 

әбәр Gbyər иә “ye (42) 

ӧз ә b ДА ӧз əzə sab, ousü әсәһтәАӘМәдә, 

ОЛ. səli əsi, Са, ӧјӱд, Bl БАИС $ alə 

əə £ 644 Us ok əl (səl әб Ay asəli dəbə дәлә 52 

ez ooo 69 дә kal) yir Са? ir ӧд З iss ə sls 

“әл 4 әдиб ayə Ы sas S A ə, 

Q ə yl Sə вәд hes ol dəə 2 вәлә şələ 

sal özəl Да ДӘ. әз dz Sə идә əsəs, адин 

Ҝздә хәзлә oləluşu 2... 2ӧв2д sə diləy 

Бу səS əə$ gə dəs sə Әз әлә a alə ЈззбәлЛ 
ан ə Əzəə)) 5 əyər, Özəl yə azŞ ədə Һәә asa əə LA 

22:95 ce” сӧздӱ ə səl ә. вә, ӧд əəə Ји ozaa S) 

“ASİ alış) səələ səl уду e” ələyə ə səyə Siyər вәј9 

әәә һә əsə ə 69 genə sin əəə вә дәдә ә 

“ədə kas əllə ЈА) Al gələnə, sl səl 

ö..4517 Дәд ҝ= иә кә Дә АР АР АА РН РСЕ 

ozləhə İT səl yə əl ов GAL əb он olma ада olu əs, 



Yoo тл 212 482 

дәзеәдәл Јәд Ҝ-Һе ERA gəm Оз ОФ 

ӧдә әд əm s əsi ƏS sy Shell ӧд ион özəl 

Др ади səl A, və A yasa olayda əəə 
zə вәә asan 6 əvi 54) 2595 ol ələl Geləə әлә 

AŞA A ДӘДӘ, Лә аф sillə, Sozu 
333 sə ye saa ни yaxa zar .. дә ətlə dıl öz 

00 в5 əzəl Sə 5 oəy/ələ 3, əəə 

Şə, oll o yə əm ә x. eə дәм әзӱ 

“əəə 22 eb iə .. әз əli ol əzə сәј јдн ol 

..—. o as əs 03= Sə ərə alə aşel Азә дә iy 

35 идӘ с̧ә ə бана a. 

зә dl. asli о220 ӧдә M...” 
бә ӧд 5 дӧ Сд Ајо Дәдә ӧл əsl eu САХА 

Зил AL 23 Дәзбода Н le едә Az адил 

oa ə дә әлә 

ӧдә Дәб sil, sulalə 34 Aa usd Әлә aş aşya yə 

S səyuş д- дуа isə zəl zəki yə әз. ox ала 

sələ həəə lələ əs AS Е-- sə Уд “дӧ səl 

әм ә әлә ol 02 нә dön zə соз, Ӧз A АД 

Kə зд дә ə. 

әәә әда кә бәм Дәдә) 040 әј ..--.-—-—-. 

o. rı ел Су вәд ir. 
аддә 45”) Gəl “S azə kəl Cə дә зд Lə, Y-. sözi gözal 

laz | 44 гә | elə =) C) 
Bbb 2 



YA ru ziy əsi кс 

ЫД ә da ss дә səl $ БА, Сәба ајә oz 

570 Әәә əsas A səylə Səbə он sə? 64 

di? əəə Де ə əlasl3 əə Adə ə (sə s Əsl əəə 5 524 vk 

ја аз? (ə səs is елә əz həə СХА səl oəF 
5 

ASİ dərəyə Рди Азлә (ә Məs Ss cələ bəz $ окод әз əs 

Oz ə və əz ə ӧз вәф әјә (esə ҝн ҝәз əli ə, 

Ртл 

ӦЗ ҝ ә:3, | 33 əyə OzlS oyegləliəl, bəzə 444 һә 

on sü əl (es ət (s) даСәу бәјә alı 4: Hələ isə əzik 

Зәка əəə Rə əssə 026 зә gə əz 

əəə 

дәк selə Ад ә asəl sizi Sİ os зә, şə 

ELA asl Јә, ӧвзә ola oo 5 əl “| 12 624) 

бәдә иә әз Ди аб ә фәда АД. ид. yaşləlsəl, 

ӧлҝ̆ əəə) iylə yə иб аз olay 3 — ә Әзәјә 

Qoz əl daz , кл Ы asl AA sə mal Sə ə 2) 6 
дә әд јән а dal si ə ОД "ƏLƏ ҹ̧у. Ода 

AAA ә kəm Оз ә gəl 6 64 дә al | бә, ә ӧд 

бәјә 2 dəy 6 asələ, əə all ә, GəL ələ, iv Да 

20 xu də 0 3 səbə ҸәдӰәл 

53 öyle esl Y ku üə sə etil Lü S sz esə La 

sə əl аба ә 5 sələ, Gər lə әәә olke ləli 

әда əzəl 33. Ə ev”ə Əəə 5 əzələ 2 QALA Gə 



YoY Ада vəsi 

Göyə ələl mə “xə һәб дӱ әјб аз TE İsə ab 

“As əə əəə oa) 2. Olsen изә? .. ə. 

ӧдә Sə ə 0-5 e ə... АД ə 2əybyəs ə ИЛ) 

əy вӘЗ zə 2 ан28 234 ozəl АМ зә 084 сә ədl 
сә dayə ls s s әјә əə әнә 

ик әлә ee ys за sə sət Gəl oli ә Ы 

иә дк R ələ ə kəs sl zə, asl əm sö 

озмад sə ах озвә О clə osllyəə ə El, ət 

daş əəə диб оз ağa aş UŞ səsi zz ЈиКә əz 

“ədl он бидә em ӧд од ə əə əyə, Və səyə 

ә ələ ана sə ŞS әд sö о su ад gəlsəl 

ga aş əb özəl су Кас ДӘБ asari саҝ̆а) Ыса дабул 

sə əs 60 ə Gə əldə lə Јек as” məl он səb) 4 

АД АД Alə АР МКР Ди. 

т 2 hət URSU əli gəz əl sə 006 кә əsi ə 
vəlcə əzəl дә əəə ə əŞ әм əz Və ayət əzə A Zəli el 

A, ə o r aa ayda СА Ыл Gö əə r “iə 

əə әәә, маја дә yə ələ S is дә Лу od ӧд 

Os yədə ə əə ЛА asası, ДӘМ дәб əə əə 2624 АД 

“zəl nə Olma əə əə әјҝ9 зә ҝәбә əə 

üze ə ə. 2 ФАзәдәәР 6А2д92649 Sor sə вәб 

Ӧлмәз узбдә сиј (едә ea S: əyə Әз вәз Ӧк İS cəl əə 

.... әз оду даҝ̆а ləm ə yə 

AS əzə m əy идә gs ә Садә ə xd əb сәј. 



Ад 4 Yov 

әәә sələ Glələəi, әз əə əsl вә, П вдә s Gəl, 

de ə ә ал дә лал дӧ Јан 

һәзән зә ПТ ван a a aS ӧзу әдәб yal ә ӧз o 

әд зад Сәд ДӘ əb сә 65 ДА ДӰ gəzsə sili 

ДМ Дәрә ə. 5. АД с asan) iy əə məz ајј 

ода (50, ДӘ xa Лу a ДӘМ. ASL dəə “Es дӧл 

On әса ələyə yə ƏZ әз оҝ̆а Əə (53 yu əs 

9” ədl S $ isə ls Дил озд ја sələ ədə əbə 10 so, del, 

Әдән saya əə sə azab иә ода 26, ozəbəs, 

yə la јад LL əəə әд silə ә 

də S zəli озә ze dəə də İsi ох sü ələl Ty 

səl ələl, esə ә de dəə alu Adə ui зад 

аб Sİ 

дадә ДА АН ада ә әсән ад “әзәл 

Мә јә, асма дај лв Va бәлә =, (səli 

OD әд зона аһ ҺӘ вәд дәфә ә ба? 

иә asi 33, Даҝ̆, вәф вдә ək dlə ва 

(S-ə) əəə ӦЗ вә kəl хә иә elə, o asəll ee ələ "öyöə 

әнд ez əə Әка nə o3ə Gül 28, сәд 39 611) 

КИ. да Е L .. идә əə ҝә gögə, 

“a SRD ə də20əzə Дәдәм dz əs ә əz сәда ola 

(əəə вәдә ӱн əəə əəə əl əmə Y əyə iyə əllə 

əə A Mə и.а 45,6. azdi ДӘ zə 0605, Дӱнән. 



Yət 5—. 

Şiyə asələ Ди səs əl dil $ Mək əb ә дә səb əəən 
(Si) Ад) 396 ӧз ә 

cə tişə 

səyi ŞS sa о әз ә alə, dəyə (iə 

gəl дәг Дӱз аба adaş də ә əllə S 
də бат Ди ә ASİ ә S Məad ды ələ iiə ilə,- 
sə iy hl нә Б gəl as AS də S Дәһ los, 2 

ə ә özlə esl ә сәсә) ӘБ әз əl zadə, aza ə) 

ЕДА Alı sads alə СӘ ә 

ge ол 6 ALi, —. şe eli zə 

Ələ ə əə sa 4066 o halə əsil əə ə əə səl gele И 

SƏLA gel, gəli Gə ə esi Дәдә vağ əS zi да 

әәә əyə әјә ur ӧхдамә) .ı sə əl 6. О222.“ә од 

bulu elçi .ə, әәә əssə ла ал ии 

0 ə isə zə A оф ҹӱ əli Səs dəl əsə, 

сәда иә QS a Sə p-n Ül sə səsə dl ay әнә 

gəlsə, yala oz ay је ət 2333 02)— аб 224 ələ әА 

dəmə öm əə ИЛ ӘЛ Мәдә a əb vəzə sl zəy LL əl 

Əzbə Azə eçə әбу мә Лә әләт 3 DR 2? 

“əl ass ə ə əə sə 2 - “LƏŞ sd кәздб —. 

“AS alaya əzəl əbə əbə mx ОД ијә Амд иб 4 ək 

lə bəzi sələ елә ə Дәеа еди о “zə əN) ola İT 

у Cə” идә zə Бәд һәддән əkək gölə səs: 

әз ZALA AA дә әл 0 ады zəl ed dəəə 



ua vəsi YəA 

əzəl 21 əl əə —.—. ə “sək ә" ozü 

$ Дәб sab AŞ s од əs әд daire yə 

ЈАА saz AS dəə лә səl ə ZA бә QALA 

Gəh cədəl ədə ool ələmə Јәзди məs ylyra. yad 
milə A Sə sə ya ха əş gələ ә ozes Ј ә 

Од aş ləl gəzə sələ əə 35 sal Мә sale gəl 

Ӧләз edu daşa 6 әда Әј ту Дәдә ol UŞ das, 

ӧзәк озуд gür ӘН sə alə ӘЛ ӧдә dəf əz 
əmə də, ДӘ om si изә тА səylə са asi əzələ səslə 

вәд дӧ дә as sə ЗД elə ləş әд A S sisə 
ВС pz ok sə əsi zə ә әд зәј әд a dən 

is MəAYS 2 бә, ки əəə илки R r A 

ni —. бл əəə əs cal les ə ə əəə ay ol 

Oyl əə, all başka) sy ə ə isə СТ, il 3-2 

ә 1 =Аез са əə ид alə “Əə ə ә 

охда хт вәд 35 as əy 5 a oa ə üzə ob, АМ əə 

$ osa) Оха ə 54 2729 m əv oil 2 azə Gə), 

zə 2 42 25 да, 128 907 Дәдә AŞ a) ә Də 

əl axışı ə əə АДИ dəs ә в-а las şəmi Әһ дә Ов 

Да 05 242 “27 salib aş lələ ДӰЗ 2 - 

Gə 1 səlaS ки ӧз25 Ӧд öz kəli eks 3 

ə 02 ia с==У. əəə Tə ДӘ ... (Şə əə 

ви ә pək ә sə də səlli, əbi, 5:3, 2 ад 



YU “uzi, ә 

—У üm şə 

аз Див ə dəə əə ZA ilə əyə sə İİ ələ ölə) 

(öl əeil ә əyə zə ОЗ əsasə. 29 гәм ә Оз ә" 

әз АДА ав əsə, Ләк он) PE uşa 3ə , uş lə, дәб 

“əz ЕДӘ oldəl, Ја әт sal as 3 зә 

0000 ДӘ әдәб ә 0 
суддфо 497 КР АЫ zə Də ӧдә əəə eyd УД. 

ә 1, 

ӧн вәд дизә әмат са ДәК ӘЛ АЗ ӧлкә иә) 

00.00. Әдӧ 2, Јаҝ̆ 6 вәдинә З) 

olkə тәклә ән ӘдӘ Ас олн OS ә о Дӱд 3 =б 

gəl dlə des əb əəə Ләлә см Ӧз әт dayı izə А əə Də 

QU ə 5 Аз адда о ову bəzə QAL вәл Дәб 

ə. "ə За ay әд oelləb dis 99 

Ka əə ə ə. 

ARAL вә ə də əə əz Аза əzə, əsi at əs lə 

ə Мун әд Јун әнә ак ЈА 222023, “ak iə əs 
6 5 дала ам әд с (6-Мә Һәлә ә 4159 Н əsəs 5 

ә вә әмәлиј əə əyib идә бә ын охда, 

yə ә ә БА А Мун gələ дә gl As əəə 

Ge ə ДӘ ә бәлә yaşla Şir Aa yə 6145 əz 

ә аб ilə əə ab a əə əs ДАМА 8 4 
Мәнә əz mik ep səli Фә Анна ə ə 13- 206 6 



“ ui giz vəsi YU 

cəyə əyi ə ади əf ələ səy, MAİL gə aşel, ад oxla, 
“.. 3248, ДӘ дәјә SEA ДӘ gə јә ölə öv yə 

Əhya ад ЛЛ. ДӘ ә ad aa ola әз omə ӧдә 

ӦЗ әз ДӘ a əə ОД səl ($ au los GAL sı 

де уб), ке oyll üzə әз ода Səy әд әд 

alə Də A əl аб од əlli zz s дә ӦЗ ə 

АД әд Әт ОЗ одда 8 ә әнә Даз аб 

zz a әд (Әз бә Дом ӘЛ ЈА ə Də АМ a 
38 БА öşməşə m S алә 12 ə ölç бӱлә səyi İsə 

ə ə ə... sə əl tədil əə ləl әд 28 

Gədə ALƏTİ бәдә üz dz гәза ә Фә лә, 97. Јә əkə 

ӦЗ әз o5 sə од gl də ада 29 ӦВА os 
ә әм 4 ов a 6 ox səsi Тәкә yak ay вә Да, 

—. Ед бәндә Gə ayi clə ох Ae. T 

кә оз20 əə е ӧдә вә. əs вдә isə gi sələ 

“ə yalasə SAL 4. Мә o sə, =ада əm a a AA yaa, 

sə, 9331 o ада lə əl bə Dərə əli ləli Мә әм 

“kala ди ОР gəl 23 oy анда вә yyə әзиб əə” ОР 
ıı . Ло ддә Тә həll əə 22 Дәб sal dəə 

әәә 2 8 sələ ŞAL, asl qi 06 ca ALƏ 

Сәнәд M дә адла дә әз А— 
әд sələ əl Озан О лдә ОР лдә ҝҹәһ ЈА 

yaaa ан әзӱ gəlsə аб, dlə əə әз das ДӘ Уту səl 
РС Sü əzmə sə lə SƏ yyə 



УЛҸ ua “əsi Ы: 

рә әј ајадәк Ад s лә əyə əyi идә ед әнд 

кәл “ə дә фа ui т. əs Әәә zek yə 

625, ələl озәәјә əəə əə S ə al, sap оззеф 

һәдд ә asla 33 səl сиздә бәд3 )Ҝ9, c- cə 

Сәләмә ә cal ub oa 2 əy si ya olay gəl əs ill 

əyə ОЛ) 4 дә ола зә) ав Әз Әз бә 

= gəzə lll səla Әк он Әәә она 

зәдә 6 yə və) gedi sə За Мәдән alə ol yətə 

dı aş SS Ода bək ə s, yz as silə сәдд 

əx a. ди әзәли ələ, 

КР ЈИ (Әхәзу os, QAŞ) вәдә 

ә ələl АЛ 
Əsl ə Lİ nuz əə /AA xo əb Al alay. ја, 

дәмә yesə ələl o да јајдан ет Ох və) 444 јә ә 

дәбә јә Ҹә ə |Т mö oəübəzəə xələl öy 

oa ек6 15 gə ə — Мән дә КРАЛ 

ӧз 0243) Se sə S zəələ 3- Qr ə, ik 22 Әлә ду мәз9 

2204 әд (ə yə АЛ лдә ә. Q alaliya azə aşı 

оз деди Də ə ә ви Әб 15 јајан əl, əyə 

дәдә əbə од. tə işə вә all S, гәзәб ozü nə gəl əmələ 

Sə әд“ “д оз. дә =әвәб mə зә əş) ə. 

ölə (iyə 34 Хсәдб,. одда de əəə idi ə Sə) ai, 22 

2221 dud əə 2. оба ҝӧзә, x" Gör ду) (ola 4604 

yesəiy -—. sə .5. 3 Ön gələ 41 ә, islər) 



Çü zz əsi УЛТ 

Əəə os Мә = ə. dedi, SM ə əəə ə əy ==, 

ərə S səlis ӦЗ ea 2 ə ӧд. dl Хам о 

ә Q əlada ә 5 вәд ДӘ azal ун Дәдә səli вәд ürə S ӦЗӘДӘ 

A LAS, тәнә oelə ə bəs ləl ola daSə lo öz, 4643) 

из sayə Һз yö s Lə od ag sua дә Sa, 

Ӧјәс̧и вә сдә 064 zə ATU Дәрә alasan ә Еҝә sə ә 

ә ә yə ələ Бӱ Аз әз S ӧн ода o EL gən 
ЈР аба, Зә)у АХ 28 “nəl сиј 4624 od иә 

ид ə” дә әз ә ӧзӱ ДА ә 3, АМ Оз зә ə. 

əs ə yaa yy saul zı АЗ ә вә o, 084 

Әәә Бә iə ӧд ан Ју səsə охда, ev ouluşlə , Ae. 

əə özlə Göy .... Әлә 09 Yə AL ez ..—.—.. әд 

“Au os ДӘ ә şil дәрд də ЗД олаја a kə аб ә 
5”. AL sə 2240) бал yaa Јек 5 вәд 

əə ə dət ән sə əlilə ә də sisə A Rey. әннә 

gül el əə ə gə soz səyə Лә ВП səl Və 3) ə 

азды ələ мәдәд ӧз ДА ә аза Gəl alə əz 

ә аҝ̆ ә 

səs ҹһох һәб. әәә" səl, зан əzə od зә иә 0219) əl 

вәд AİA аб səm аз ад лаз vəzi gələ sls pi, 
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282 ӧмә Фок Ӧә Ајә әд Азадә 384 
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(63.5 дм дӧ дә ya Gə” əbə ə əb s Aa o s” oz” 



УЛУ иә “əsl 

93 (gə? ob ə Yo əyal ƏB... 

esə (355 kə 93 gəsəib СА (546 “əs ДӘ aski, 022 | 
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ə... 0... Ов ЛА alə 

ӧәбӱк оја вдә деј фә Оз мә ЈА јӱз 
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дә Ләк ДӘ ada Дәдә al Ом ozəl ə 1026 ЈХӘ 

“ələl siy РУҺЛА 
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26.0. вәд ВӘ ose sə A 092 

сәј ај фадд. БА DA da, ӧлҝ̆ olı Say les 

Јадда Gözə ЗД фә ЈА ову Јән də јә ЈМ ZAN 
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Oz 0" zə zə иә) $ TE — ə из әв si 

2—— ак бәд 3 аз sə SU әјә анд 
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Сссг 



Бр zə ҝӧД 
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иә јә 466 ərə ӧд да ə Res ə 1А 494 duz all all 

ӧдә вәд AL əə Ə ə ə əəə 
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EZ gə səl идә о јә абад əə $ 6 sla 

“ali ol "larında us a xə 

ә АЛА ә аб 6464, ələş онбнә оз? әз ә2 

oləl selə əsə 5 əsi uş ls z ҝә səl iL мә mə 5 

Ər. әда özəl әл zu sə 

“ələr aa A ə ə Uy yey ses alu 

да әәә Әк ələyə) илк S Aİ ха sə əbə вә 

Јән әд əs asi R A sasn səl јд osəl cəl 

cə. 0 m sl. 5 lə 

Glex ә әдәзҝ̆ Si ə oy sd Ӧз gələ yə 2395 



YYY 25 

o ӧдә ә səyə ә” R: = Ј=725к ki ад 2239 Ək 

başlu Ӧ зәл вәз GA ааа ə s os Zİ ӧјЗӘ 0229 

ӧз oşell Ы Ы yəl фә ә аХа  Д2 аб ai əsə 

Мәзәм ән əl ayəsi yəm Дәдә asa ox lə, 
Аду даҝ̆ухг Дәдә ада saS”əəs 323 ə lə o üə ДӘ 

gə rəs AA ә zl də əəə Am ə ayə ans 02325 5 

alış la 

ci zə) 

ə” çəl вәс qəb səl əla QALA оз S, ii Gi ӧл) 

Әһәзә да азма јд РәхәТ Ады вы 

ӧлә əl ДӘ бә səbə ə ади за за и 

КР ФИЛ РН cəlal 

səmi dəl səzlailə 49, 3 Sir əə dA олма gə? 2ə) 

АМ ә duz “3 a, Tən “ Gözə əl sələ 6945 вә 

ə. 2 Гә. zə ӧз 25 

Tə uş asa ејјһыв əyə әзди ə əs ӧлә гәф süs 

Әәә ОВ 12) ЈӰ ayə dəvə aaa ədə işlə əə ol 

Səs иә Azə ay xə s ə əmə АЗ Аәнја дада 

dəəə lə əzə əy аид аба Мә, 

ol ara ВЫ. x.” Дал ə dbzəə 

o3əb elə 15 Ји əy A əsl səl bə şəli 2 Şal 

оз gəlsə Јада old - “ASİ sü ә Хао qı 

әда is вӱ нд islaləs ayası s, isla 



Та ул 

ии o—. əsə ә” д. дә "s (SN ки) ир. 

ик . Şi енән Матија dz ндә əsə Даб әз, 

əb zə də Tə R SN, əh o (om ЫХ R s 27 3 5 Һи 

“5 ҺӘ 2 ds ə ə İsə, 15, Рәх nəl 

Әз ОР әз Bİ əə ei ət ə Әләг ə $o ə 

ӦЗ ə AA aa şə səla kar Мән vaş Val нәјә 

ЫД әз də зә 9 ə Me də maz ДӘ SR məslə ə 9 

— јаз дн ә ӧз әд a о ХеЈӘ 
АР Н ə SAUL aş 3 

ӦЗ Gə 0239 ARAR зә бә ӧдә səl iə sı 6" дә Çev 
or ə ə əə ӧз Зӱ 
ак asələ sikdi sə: ıl əə €? 9 gə Lee sə 

Qiz ə әд 5. ди şət ә ӧз дул ӧз 69- 
dəə Zə ҝә оЛ ә Әәә - сә дә ə диз Ҹәбә əy 

ər əə Vəə о SAÇ əəə yə zə - RZA 

“sAəzibə 442, лә ələ ви oəəsəlş 095 

Ad зы ба әзән ӧл ДӘ ğı lələ 
Ӧзҝә 5 Уд 3 ə ә из ә иј О2:48-) alə са бә 

AL ә Дәлг вәд sal ssl әда кә сәд sədi ölə 
Мадӱлк ДА ә Ар АД ја ab Dİ gələn зә 

ән ədəb 38 ә сә әр ə (Уд ә S sas all 

Јен әлә дәв gəl 32 дә ов ӧд çu siz 

әјә әј ХХ јн gə оз sö əsl, S ə sus) 

ә јә üsu asil дл əla ја SA ан аул ә. 



YYA 77177 le 

ӧзәл zü a ӧддә-дә ЫД . ə ə mə 

gləşk Sü дә дә SU ali əl 5 251 “sələ ləsi əə ӧд, 

әлә 33 6Де (98, Әсәд, Әз Əzəli әл ӱ 

bə ən Ел ӧл)" ел sək Q a ai ə əbəşl 3 Alı As ” 

Јәзд LA LƏ AASLAL bn 

səyə lələ AA ə əə əl, ak, Сәд. ol 33, əə, əə, 

dəəə 358 ин әв asali ŞƏ al, ol səbə əş, 002 

дәмә о özb "ecə A lon zə gə әј. дадә С Һазб) 4 22 

ә дә аб Ак ә бә Са јә аг 263 

aalzəl вәз İç (kİ АД “əə uz üə və əsli uk Uə ələ 

4) se Çi 2 оз, 3 ӧдә, ozu ez си ә 

Gəbəl ÇA ән он İk онда əzə ӧдә əzəl Јәмин 

әз дәдә ә aza ӦЗ ola ар јад бәз səyi 

итин ә ди Ab Ја лә ОД ди адда, 

Әз дә әд дә ələl, 3 әта бә $ zala sə 

КР 21, 117. ДЕ, 

()бәм—ә др uş) üzə 249 a. (Ti, дә) SLALLI ə adal 

Ад ——. зә сә ıı 

5 бадә ј ҹи Кәт: ә 5 ӧмә ЈА bə = ə ədil 
АР €, Mək əbi, ид әјә суда 14 ә 

дад ӱТ олуә ДӘ ӱсјан нәдә 05 лә glalsəi is, 



2 YYA 

сәји cal Sə os aslı Әмәл ад il 

ӧзә ass əl, əsəs, АЗ yala pt ДӘ) ə Sl 

ӦЗ ələl o səy dəli əb a oz gəl оф ə bə 

сә ba” kəsə al ка ә 0 kəl dəl Sila əd 
зәдә ә ЈА Аһ ə əs əl əə ALƏ ƏL әс АЛ 

“ə тәзә Ҹә am ələ ҹә zala ay $ әв 5 

ori лаһ o, çə Əmə зә asa üə) GəL sə səl yə li 

AA, Јаҝ̆әг əsa, o od ЛА Ад saul ән, ә, 

ә дә Ад Јеҝ GS ƏLİ 5. ҺА 5 oa zləs) ələəi) 

ərəbə üş, həl loq ə ə valda ə ei, 
od ge gp lala gey əl də as ss ан 
dələ əza dz o usul ia” ma 3.ДӘ, 

вәә səyi бај 

kr məyə 

“Susay o nl) Gi S ада за ајәдә) 

Gül əəə ә ələyə əə ба Von sə əəə Ада 

əkək yəy b as он аб онә сә S əlik 
ür о ад 53 хә alə a адлан 

дәјә S бә Азә ala 4-4, lə sls 3594, гәзәл 

ә ддјн ep ələl, ЈӘбБ ајә дәјә . ez əy ll ади 

Gəl әм buz dis ələ Giz duru ə a дәб лә 
оз), ə əl 0 о АД əə ә sz lu 22 də Az 

uu ə ааа ә Әһ ƏLİ 



YAY le 

әмр мддә. mə , 5 Һава ӧн ӧлә də О nə әд 

ə 5 ии | бад ЈИ. хӦ3вә 39 İ. әда ə 

ә sal yə ə aa nə Лә Н 2364 2 $a, Јаз 2 əəə 

Мә 21) 95 ədlioə od aşı s ə ul sə S Ass nəzə 
"ka dlə ələ La əə səli a 

Lə yə asas  ӧВ gəbə јн Gir хә ӧтә азан 

Ӧд ə əə əl, ə дез al ) sel изә. OL oəkləlŞ isə о 

әд ə ЕН ӘЛ :6У о ALAN al, (5-95 və əzəl cəb 

Јахын Һз зәдә ol ələl, dəs 

ge ASA Şə əla ӱзә sz Ју Sl guşə 
ək 5 səl) .. 42 ҝәми 4. bb (ə kələ, = аһ 

п ӧдә 2 asələ a 15: 64 (АД лн diz səl Sösalılalıysı 

Qoş yun A AL əş, səl Дзы daz 

иј ааа səsə əl 62 gəli oğla əxla zə a ә 

ol, sə lsək yə üzə alə Sİ - iy Ы иә “za əsi 

yəVə әјди суда, Km sığ ду A S zəl хә әлә x 2) 

gə ид qaz әр әда 24 k.kəl, әм ku, alı. Hşasıış £ 24 

özel = 

ДИ, 

əəə azı yö ol, S sala, | ҺА. kəkiəl, əzə Əv 211 

вдә əzə әз сәд 034 | YAŞI Ozədə əllə əT b, əsl əə əkə? 

ə oli бә səbəb ə Ş T ам ey və Aç özl S) 

gə 249 əbə Сјидд Ы Аз ә 4186 Ҹвд) ҹ ә olda b 



8 sp” ə 

| ərş 2 0. ÖL ”- cal üç Ы Hə VA ə də 

Ələ” ӧдә ələl saya əsi, Коз А sal gə әмлә as) 

əxa ода sad  бодӱ Јаз Т oy əs əl səf Əl yəkə 
əsə, isək “UəTv Qi əə elil “ə ə ə 3186 ӧж2 əəə 

Әб ayə) oy əə ə ДӘ Әәә as ә S həə dəəə sizə 

ДӘ Әв Ов әрә зә la сәј ədayla ələyə 04 

dəyə бәһ јә әј Әәә аҹ оја öt er Әз 

usul һәддә 08 FƏRZ AS) ајасы, 

ә ə 

ӘЛ Ад ölə sələ ə о бә әәә ol Və zə 41) 

әд әнә Gule əl dlə ələ AT: Лә аб әр sa sd дф 
ӧдә xd, Məslək Sİ, Gü o sələ ə ə ər ӧдә, 

üs фә səb ə - 3, əl ДӘ au də sa 

zə S ə- Аза dy ә ai o iyi əl од suya, 

S alə 4, üə bə ” Рә 2 -— 

әләм ss әдәдә ALL əə С̧әа ələl əəə 2 

0000 m Rə. 

код 9: ə dəə əə əN AS oləb pz zam ə əə ə 

ДӘ əsla A səf S ƏSA asi, ӱзә aslı ALL səb 

ОХА 4, мә бә ЈА. ləv ВР СЕ СӘ 

xsl. ә 6, 42 .. aakAsA — Уд ад, ə 2 sə 

xə 2325 28 ebləə ə әд Һә Әз də 5 das ә од - 

QRA ӧз дк Хок Тә нә 4 дәдә əəə оз də 4 



YAV Y уә 

Əəə əz sul дәб ин АК бл 38, 63, аб 

ИЛ 2 o 59 38 | 3 xəm 228 ој = из 

səm dəbə гә фә ндә ЈА Лә ҝ ә Gİ sələ səsi 
“42. Sos ödə о. Уд. os eLə 11 Дәб О су) 

КР ЕР asl bi, lər layla 

Tənə — бези дән = ӧлә “ә Gədə zə 

әд “9 n x. Göstər А дә У ән silə “ə 

охд es va bəla Sə sə РН ə 
ДӘ Охуд (sə) əz | СА gəzü әд ды us Göbək 

әәә ә бад Da Lə ə sal ləli 35 sa, Tı 

еди АД ох ел 5 üə) mə ei ə дәдә . dəs oədəl 

Әәә 8 Gəlib iiə 

vəl rə 

ə ə əl os oösləldsiisi ССР əsə əə о) 20 сәдәф 25) 

әнди ән . bəkə uk. һә 

— —. 2. ә ә вәл 64 ә ҹу. әт 

она ол онә səl АЗ ә ҝә әз һд 

- иә У. 45329 дмјд кул" Gə əl oğ əkə Ах 

gəzə ә ЛәрзӘ ә ol, АЛ, Дәб од Ар sal бә 

ӧл Aaa Әз rm s 0 əldə ŞA ә ЕР 

КР sal, osa səl ES 



Ы̇гди YAT 

22 səb ӧмә Çə um ӧлӱб Ел ə ајы gəl 05 ələl 

. gəlsək gə gələ is eb $ ду dud О би 22 5 

23 Литк СӘ gə ӦЗ оја Assə oz, 

дәмә ан gə Ӧз онә бз səl dəə A əə an Ба 

5 vəz вәз yelli sab öl zz әз од od, әјјд “ә 

КР РАР Lə, 

ә Ју gəl аф ə МР Әләм səlli solo 3 

паз ДӘ ә әз, 6643 kəz изн Әхи ələ дә олн A 

зд О аан судан аб У дәф 349 садә ə əd 
39 Әб ак 23) S Aya AZA Јән $ öylə, eks 

ДӘ “iə dəs, BA 05, ot 18 ә “уд azil er 35. 

Әз Мә әуаз ər Әзәлә eylə bos 25. ДА СА ДаБ дәдә 6 аз 

РАР all SS əs. 

5... $ yay ә дә əəə zz sə yal аб 

да əbə о dlə ən dus ə oxla şad Јәз 

ЕР siklə saa 2 ə səl sələ ögəir “esə 

SÖ dəs s oşəll ав дә tələbə A ДА әәә 

azil (222 Ol Азиз ан del əb Gk dələ, әәә 

söyə əə бз фә аб иб = ə ә азб 
әд əb ал də Şou аз, әјә дә, 
ӧлән әзән си ӧзҝә, АМ ДА işds Дәдә". 

ürəklə, əş ајәдә 3996 əqli Ј2.4, ə 9) әдәд 

ел, әәә ә ДӘМ əə 25 = о əə 

sələ. ы КИ ДИН ЈА АР ада, 



YAo A s 

46, ә 62 ban вәд “məə üə əli adaş 

KƏ əə A əə онә тә Sə Де о22/ ldu, 

бә- azil: ә ОЗ ob Хд 5 aya ДБ, ДӘБ A, esi) 

әәә dlə әз kələ ә Лә Gəzi (| S əzələ Әла ак Лә 

Şə ә ада xal Lə 9 sələri Q səs Ы̇л əsə, Tü 

тәг ol ısə ata əzə 

әәә он S sə 25 az səksəl saol S öşəə all də, | 

gə səy ӧн əl pz əəə ТА məə dlə, 4022 

ə 32 2 r a ə 00 

Дом “ s “4 ce” ЕЈР əəə Qəzli əli səsi 

sk ҝ6- 

ӧс əcəl ob” 34 səl ә os) ӧгӧә vəsə иди, 

ӧз əsl әәә əə tər ӧз ӧзТ ә Лу ələ olalı 

s)53. 07 sələ səl, Дәр İS ах дә şələ 

255 xy, ŞA ı әз km ol aslasədi sələ sə a 9 də 
дән сдә ə? 933 yə gə ol əsl daz ot poe ə 

Gül ә ә is ба Мәдә јәс ә әв dil səl səb obbə ei 

ӧлә os əl, ERA əl kaş дәфә әл бз ана 
də 9852 8c nəl ə Sİ os әәә Ezo Мән о зә əə” 

ә UŞ sədə кә 89 4 gözl 3ə ox əsəb Мәми nl дм 

Əllə si “ves bəslə әт ба афод səb ast, 

әзди 644 ӦЗ зм ә Səsə su әлә osl sələ 

səyə ass sələ аз 3 953 x əsa 445 2, dəm, bli 
Ddd 



ə. da Ы biz A səs uda, 4 ЈӘ ə di ob 

də os, oz ДИ Лв əəə Lə ə zi sə Sl er 

dəyə ASS Dos a ələl kese) $ dəəə ә əə әәә 

Azaluir GS səbə оз ДӘ ələl Şə, dələ ә ә 

Дәдә ARAZ əsəs Ы Јән Ыл qa 

әл зд, daS səl, зм dəbə ос = Səs 

Sə əə zadə də ДӘ, Ан 

vəs eSİl məə) О 3ЗДә бә ası səb ода Әб он 

Ӧз әлә səlli оз Hayek ER bər ов Кәндә 4 

4814 03 esi Бә ад aşsa sə əkək s ӧл дә 

ХХ мә Әәә ә дә S də, 11 də ələ, Y1 Д,Худә za 

О cəm ә od oll sala su dəs, 9 Сәд Јада 

209959 285, 2953) од Ја ә әд зһ аул A ҝәз од lə, 
ozəl ол Зәли ӧӦӱ әј хә əəə, “1 o, 

ol бӱ дә бу вә S s a yi əə oy) zə, 

Sl АМ оз 5 45. ӘЛ elə, ӧд o dəy 02 

ә Au yax ДА дә ӘЛ ӧдә = Dəri əə səl | 

r “$ 4 azə, Az ə əz ə. lə “al KS. 

ələf gələk yəkə lə суда әс Һама sə, По дә salsa 

səyə sə S bis -—. ә S ala Афјон lə ЗД oub 

изә əə dəl мә ДӘ yə TT əəə ә Да лама 

469 әд A sə аб sam әәә yər al a yə. 
omə ə ә ов ҹә s Əzələ əəə sil sə ви ох 55 

243, dəS az 63) танк ӧмә Тә ә аг as əşi Да СӘ), 

ı 

YÜze YAZ 



YAY “s 

ox 12, ay дл 20 Јас Әз Zə əəə ә ДӘ, инди 

ЕР cə a DART yə ada ələ, 

ƏLA alləə Олд Лә də S olo да sə solu sl 

Әз vəs dəl 2 - V- әмәлә ... Оз üş ələl 

ЫЛӦД мәк 5 Ale s kala əəə 

әфәл di səli, абад А бӱ səl al Sİ 

kəs ad lır Ass dəy ələl, sə сәлиб. 

sə S әд ozəl asli 3, Је ә əəə ə tm 244 oğ zəl 

ox) ə əsi əl gel od əəə 635 sal dl saz dəəə 
gələ, әт ҺӘ ə (дәб on bö Рза oa əli, sə 

Əə əs cəşəə әтәк öyə (3 Әз мәдә 09 бә 

gəzə gə Ә Әәә 0531 83 cəl алди дә 

dəə ən ia Us Ga nı 
иә Ӧз si 395) öd A сад за Әдл dii 

“əzə $ sələ, зә ә ДА əə, 

əl 5 

Əə әбу ӧз ӦРА S əsə ə S ai Да 
әәә dəfə зәдә (923 mə dəs əə РУЛ 

Az yə lələ ə Ss Т АМ 38, ӘЛ .. Əəbəsələ вә 

əlaələş iə: cal aş lalə әс ə lg мә dı ssa 

—— ӧдә Хәтм аҝ̆ да әәә ДА ән әз 

(2222 yə asi г ә düzə dəvə ə ek işə esl 

озан AŞ səs AA анда 0 kər. oəsəS дл sarar 
Ddd 2 



A s YAT 

ии Yə zə “el Ləl s. alo sə sə —.. 

ӧз әәә 2 ə Әб, дад 54), дәндә оҝ̆ә әәә 

oğli, “ә Lə OM LA əəə əə ЈИ дә ә22и 
sə İY ə $ ə) —. ƏŞİ qə iə ə ses Sə Və ula 
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О мӱ СА ə əə ə Даз Һиссә ya 

“lo лдә Аз ӦЗ 6, 852, ә Ди АЗ 

qı ele 991 АӘ os oğla bə, sls sə оӧ əzə uş İsə 

ә әд әнҝ дә ə AS əə ə МА задә вә озу 

7: a a ə A Маһ UŞ sl 

Om ин 7 Gələ бә : ga Bas səb əl ə 

Ooo əəə Y s = "Radi ə əə mə Ə esl U selə 

5 ıı ə ə 
әд lə ət də “S ада зи gə GSL əl əz 2899 А әз 

əbə Şb əsa Əə əymə ед Bəyə, 4396 224 45, 

сәси əs А ə... gə əx 

250 “da 255—:-..” 

yad јад ə ҸӘ demə od Mas бла дә ə 

54 122 52 әд Ыл ley дӘ за оду к Ӱзӱ 

әдән zəli әдән bəli dən əl asas, Ад 28 



Aç r s. 

ӘЛ Бан, Em Е dəfə əhə İrə, 204 FE re ə dəli 

Gölə ə oğ zi Səsə oəalA ə dos lə ТЛ дә AA 

2loslə 4 ОР mə dəs ə əmə bəlli za ТА sə әәјәб 

dəbə ӧәә la Şəy, kəl АД ә ДӘБ лә ДӘ səlli əəə 

КР ОР ТЛ 

32 ӧд зәдә ә әми зә ə Јӱз ә ə. 

Маса әз ади" ән ələl yaşla -ə) ə (dadə О Ы 

Сити Әәә СА YT. o. Дәб ад. САРА РН 

Ҹә ә ја һаа ә ДЕ аб то Лала 

ӧд dəy, бәдә sal əə əl Ləl 
Gə ӧд ool, (зд “gəl All dizə bəzə дәмә ӧз (səl, 

дәб Ја sə Al ӦЗ хуб yə бә ә o, 

әәә əə дӧ yaş ДӘ azə əə ARA Дәм yaş дәјә 

дәјә дә 5 əməyi ки Əbəs Oəməyl 125 səb oəə3 3 ҸӘ 

ozəl mə ФК әми ән 9 ay змн əyib Gəli yas 

özlə ly eəəS. 5 ә əə? oa ələ, aa Јәни 

ох * Gə Әәә нә дә әәә 52 әәә дӱр əəə 

Кӧкӱ Бә, lələ ән) evi op 51 35). oğlu 

5 sizə əə әд əə ə sə er Aa Мә, 

дән АЗ ДА əz sale ol alə yə dola s, Әәз 

әд әв AZ ад Аб ДА әз әд da də sığ 

әјә да САВАК ələl ан фә Әр 



As AİT 

АКАД 

üsul 12 dəə дәб 5 ӧзу oğ) Елә Јада ә Әәә) 

mə çəmə, “SAT зан dy ə әз әз Ҹә 
Мм әз Səsə dey Ләк омәзә MD sz 2ə 928 
ЕР Д 
дӧ 8 әз из ән Јад буна gə Qə A asəl 
сәд Дӧ3 049 də”ə 3521 ә işlək Əəə Təkin 

кл 0 Lav, ә ӧдәјә ə üə pə 9 3 Vəl əsli, sə 

əə Əəə ə səli әд usb, gəl səsli ça му" адын 11 

кн әр OLA oya səl sU һә 6 Мәјӱ 

əsə əsin os sələ, el, alə ак ии ər 

a sey ssis АН ə Елә ә Гы Bay nr 

НА ҺА 9 3) Də İY 2 7 dəəə 

349, T. üsyan oolsdiy ölə дајә А üz оз мә 222 

дә, 23 һан gə, ли ДА дә 32 6 3 593 

олаја зә С sə əə olu Һз Ан əəə 

AS az ЕА ə ЗА ад səm АЛ зә Дәб 
ə və 

ән ә eş əə Ә10 43, İz 8 дал ƏLA ƏTƏ “Ы, Rü 

Aza daş 6 ДӘ oub ә ДВД ә әәә ҝәдә ен əəə 

бәд taş, диз şəri iyən doə 1 676 oo əsl 

Јал А “5996 əə : - Әс Әәә s әј ӧмә: 

Əzəl .. 9 ö әт О АД ә e.ə) 5 ән əə 3 кә 2 



Alo “ ән 

səl ад ә. ӘЈӦӘ ба ил хәз 9 4182 ə, 

иә Оз B әвәл özl AA zəl ада $ лә ӦЗ дә 

ӧд әд ә иә ә лә әд бә 

Әәә əsə лә едр аза to 55. 

əbə Mas A əəə ә. ə a kı əy 4 Əl ə es 

бә ӧлә с ys) o јд əsasi 49 .-. — | әд 

ә 4 ад Бә лан ДӘ за ДӘ ОД ә ә ун ДИ 

ə a 35 54 зона An 

.— әәә ӧл он s ә гозу әд лә АД ” 24 | 

ә təğələ 25. ә әд 345, əş) БЕЛ üş lazı 

КИ ЕР əs КУР 

əm бы £ ӧз —5-7h es vəl əbə sə, çək 

албомдан 3 ДӘ Аә кә 235, və lağa ӧдә 

От Әв ән бәдә бәд ҹә (əə әәә 

ӦЗ (ә ҝл 8 иә GR е* 2edi $ ə AL ə META 

əsə Yi ə ai azə) əLəlosl sə s m əə) 

Ол ӧз öyə ə səyə gələ Ы SA ə s çə 

çək “zəl dələ дҝ̆ әј дә-Мәловҝ9 әв ə s 4 

ӧд ә — зә ДӰЗ о ас ısə gs 
“Аби $ дәдә ККЕГХГИК ФТ 

ә, ејн sə zəl yesi dy əə, әзән Әз ӧдә kəl 

AL əə ан СӘДМ A Дәб a əzə 

ода ib b ə ale әдәб ә ДА əbə од 
asıl əs Јута әл ди да = STR gə sö 



Ye. AV, 

идман 0309) əə “lost О 5 aş Да ҝл 

"A əli Mədə 6 ва də das il о ə əy səl) 

əəə ДӘ LL lz алә əə idə әәә salli o s tə Ал 

əşyanı АМ İR ә Ад ya oy esə 2243 ә ә2 Дәрд. G 

аәмәз Ы a ЈА Ад asla Јол S oz 0, ә дә ејс̧д9 

Әәә әз әд ОР А olı 12 əy зи вәд Дӱн 

ҝӧздә әәә ӦЗ ә Al Al, ә әәә oğ s. 

Амд, 

cə əloəi 

Дәф yə ay os бәк ә üzə әлә 372) r” 11 

.—......u 
“məsəl alə S iz са сәд AA La ass əəə ə odlzəə 

ozəl dəxi az A S AİR isə, yə ai, ӧз јә ğ дә 

ох б səs zü eləsə GəL sələ üzs lə 

də ән asd 235 ән sə zəl a на Вонд 

be səl r адилә dy ola 563 əzə məə Gizl 

дән Әәә ә вә AŞ Ss dies ssl əzə лә 
бәр sə əlil даил ДӘ ə al alsa ola nə, isəl 
СЕФЕР 

ада AZS a əy анан за Вә əzə səfa 

вә 2 sel — Qas 

. dər (s зә ода — ӘР и ки 



“сн 

ид јә 38 дән oxla буздан бе задә) 
аса, Ыл Ст ӧд дә sələ Gbkə, sv 

eu Rəy zəl ӧлә . Əla səki sz əksi əzə əsə 
“əəə СА ələ A sə lo, Аз ələ sili mə sələlsək, Ат 

32 mə” “bəlayə əsə ə səl дә ila əə, 

alay gedəli yədəy yə əlik S əsasə ən 

ЕА sizi əksə ə 22 УН ел o. (s İm 

əə sa, oda ssl sis laləli уз SS С̧у са dl 

6 ӧл S sə) Ölə əəə суда səl, GA asa əə 

Од od 3 953 səl “ək оз ајә ox) az S od ML 

təzə əl сӱләадзә əl јада DİB əəə əəə dəy 8 əəə 

“ələl gə: 5 28 9 ə) ЈР əə asa əli izə 

əm və all sə səl si Л әд o... Gəl aala əs дәм, 

Sə маз o дә alə ә səbə yəl əsə, ә вә ежом 

аа|Јәб әдәдә вә би geyə: оз 3, ОЛ ӧд оба 
5, иб 2416 бәд, сәбә ә ə) s öz le ӧјаЗә, ЗД ә 

Әәә адәтә әл дә Ад од әда бл alsəl, 

öz sam os səl o əə əhə s “523 gö). vadi, bət), РУ Və. 
Fff 



İN дәб лл 

ӧз ук Е.ә ЕЈР. ә ӧзҝәфәзә бә 

ӧмә elə bö AA azo zü дЛә анд А əəə 

Gələ əə ələl əə əə ələ gələnə səl ә dlə şələ 

A ДӘ ӘЛ вәдә gəl $ qil əə. A sələ мә ә 

Јох ə 4 q - = və yəsi əyyələ əy AR 3 səsə səli yesən 

КР gə, səl AS oL əsi Н 

КУРСА ЈАР edət Мәлә аф бәм zə 

нәзә ӘЗӘ ӧнә las TY: Дәб әр ys ək әм 

sə S ələ TA ЗА Др əv гәд әз әфәд . “ə 

dəəə бәд вәдә çaya dy бә — УД әд çəkə 

ӧдә Саб Sə yes dəsi ә Ы . ənin 

ə S әда sik əə әла нәјә 4 bə alə, 

bəsə oLa Әз онда 08311 aş al gəl des 6327) 
зәб Бәк ә дә ДА дмә 



Al Y.Azə 

.— 

ӧзә Әлә вәд бун əb ga səl əə əsə S əzə 0243) ид 

идә ә азб mək lə özəl əl oa, (Səlis, üs, 

gözə əl ад ay Be дур səmt əkək дә ӧз oll нән 
üzə əə gə они ly јда әз да бә 41 ələl ə 

АД ə... озар ev 

БЕРРИ 1. 

дәг хә дә SAL ха üə gəl 9 Јун ајә gəlsəl Бај 
Gəl isə Ју зи бз о ада 2 ə аја ЈА ә), 

yel nədə Ы Sü dala gə ələ olLəL ol s, 
ајә МА әл AŞI zə ə Səbə ох, S вәд a 

Оад zəl ii “ни (595: вәӱ дәдә 631 ə 1 Zəbisə 

“o... “ə yard 6 özəl s. вәд хә 

d983 Azakəl 47939: səl səl ады “б ӧблд Аб 

sə ж ə 222 em “sak БА ә. әд se” АЗ ә” ә ә 

ила 4295 93359” 64, Y “ye ədə A os” dəbə iə 

( Ја ах о ә ә әв Aski yz оз ә 

(SÖ: зә ә səmi səl задә әдәб gə səb 6495 23) 

вәја ӦЖ мддә a A 5: ел ӧзә səyə səl 4 

РОК О say ə ә ҺА ә bəsə. 

saz) Саад вәвдӘ Аду ә бан o əə о =млә 

oba ətləri $ oks əbu səl 05 ə əmə la a $ öyə, az 

вәдә gə sl döy ə səkkiz Sis, 5 асан) 
Fff z 



Ləl AM 

“ə Həb səl ə ələk, ə 4246 Си (85 şələ, кк R -. 

oz ə iy: ər “ә КЕУЛЕ as ҹ̧ Дан да 

Əəə 3 Şə, $ ol Zə əsə, SA, əəə Sl asələ 

ак səli әс̧и ҝӧ әј ə Rai sə yadə ӧмә, Д 
ДЕ Әб садә Sp) sasl səl Де ЈА әјә aa əldə 3, 

güz, Һә ад зә d. Aç sul A SƏ əşi, çe 

2 ə, сузхдәә yə: ә сәф Бинә Vəə әнә oks, gəl, 

аб (Дәдә os əə lalə ZA за gələk di 

İAM əzə ЫЈ ГУР ИЛ 

Ы дә ma izə, sökə İL asd Av səlzə (doya $ sal 

gə са ge, ДА лә alsək AV Gö SİL aş Садә 

уб буду ула Sə дә Даз alu dlə 02) ozəl, 

ə: lə От бел Дӱн ə... 

səsə in əbə na yn Gök, =” 564 eyəlasi, əəə yəm 

əəə ма ә ASİL ə asi ӧмә və ƏŞ ады ул 

оадәу ӱд 4 ge ab, m. "ə Aa oz) əy ə 

әәә ӧмә әјә дӱ yəkə əə алә Q AS алә 

ӧз әд o sa za sadə дәдә Sİ, əsə Боз) z 
ələ әәә ә mər АЗ əTl јә 65 pə Јән ҝәбул ә 

Ол 23, лар sən = 39 Сб әба ə әз ən ә dus Səsli 

ә дән Бе әр ә ə ol iyə ə səəl yə мә П 
Gəl döy ә әз gö дк әј әәә әт вә, 

ГУ özəl аса аз $ Meel Дом әлә 

зә al һә сзнәзиә 



ATI Vəə 

илд 

һәзз ӦЛӘә ol әда ДА əə əyə zz оху 
ӧзәк зд Јән ә ЗА sl бз аз əə sədlə аман 

дә Ла eyla uş lo iylə əldə oy) si gəbə suç 
dx һә Has "əə ə 

465, Әәә səbəbi od, | Әлә дә дал" гәд los Vəə şa 

oğ" oğ səl dən Лә в səli gə оз gə sək yal s ge ss 

ҹ̧ лдә ə Alla ə əə Лә səl иә ӘЗӘә ә = zə 

39) ид Ј4 вәз 1314 gel busə бз дә 

Əllə вәд ду ЈА јә из бр Бә S Hə ә ә Оз, 

“A əd илн əsə АК sul səl тә asələ дәб 

45 АД ld, sələ A iyu ss 
дә әз .. Садә да Лә sssləlsəi iv sə əsəl 6 644) 

ДСЛ s -”. Е4 Оз оду əlsəliy оз) ја 

3898 ҹу ARI o Hİ ələl Gö . Gi, оҝ̆ 2.5 Ҹа yə 

ә гоја Дәб ә дадә АД əəə yəm АС A əyə Aş зә 

јод sələ €, Д dəs, Ӧз ә eki, adi, әзди, 

аа дәб şəb alə yab ədə ЈА ә ДА səsəi 243 2 ад 

от ӱд Оул ад s əzə ӧдә eləsi Şi ҝн ЈӘ 

дадә, 6 (222 Је les ән о сәбә dl o ә аз әәә 

Н ən bədəl ӧлә ətəldək ə Дӱн әдән 

с ә дә алә Да əkə И зә abla әда diz 

avi, Тона ак дә Sus, Sİ o ə 



Təzə AT. 

ƏL od əvə əd Са ду fv də şs ет o Sə 

әт оф адај Зән səv Де од əəə зд 
О Sasəl дә səl asa ә Бас̧а әз asl sələ o) 

ајәдән paksəl, беј ə дәб aziz əldə səslə 

ou BA ə dəəİ əş Дәб Ода eziz ЗД 
Asya Кал дә дәдә ә sip əy sra Мәдә, 554, Ye 

də ӧбзә Süsən ə? абад) ə Məl şə САРЫ esə” 

səsi səbə SO o sal ДӘ ə sal de sls s 
бә ə öyə дә ob al gə əzəl üsul дә ise əsla Дие 3 

“zəl asa al gəlsək ад su gələk əzə əsi əyin 

дә ажә дәли ә ә yı ЈА да ахы, 

да ә Ӱз ıı. зә ә бәј 5) А озу 

səli SİL oo sədə dəəə səl əl ge dis, sal s, 

Gəz Qəzzə аг Gəl əvə Вә аз ба ә дә дӧзән аз r Си 

ола, AŞ, ДА ӧзиз лдә әда ldə əzə əb gə) 

ә dev 32 ә дә зә əzə. вәд әзӱ osas Ӧз СӘ, Sə. 

ӧзәл до әбәди 

садә абра S ələ ələm səl дә ssl 1 дә ме? səl 

ас да дн S səsə) лдә ek əə. 

сҝбза вә ələ əəə ym a S AR мә адлә Bəz ül əə TT 

ӧд. ааа gəl ә Sə 32, 14 вдә Qali ӧд 

AS zz Оз, ӱаә- сдә од га дә ә әд əz әәә 

Sə ys 



ATV o Azə 

6221 2544 Ал зд ду сәда Сәидә дәм ЫД әәә хәз ад 

əə ( 2923 0.53 (sə ə = səl ОД 0564 Zn дә lax yö дадә 

ах) s (əəə alə) 692 AL ƏLi iə 2 o “İlə is iə s 

ved sə əya sl gələsi S əəə S əymə səla 

Gölə даа нд ə əŞ Ala ya о” ЕР 

Самәд ааа Аз 25 

Јән СӘ ал 5 ма ə бәһ әдән дә са зәј 

XA, рл та A SALI аһ дә 

дә б94 ələ дә ЕР -. dəsəkəb s 

= Söz gəbə вдә Т dəə sil gələli sə S as əzə 
да ӧд əə o 6 zə əə əl бәлә sə yir әлә 
ЈА бә İk сәнә əə олДде дәмә sə оздозо aa 6 АЈ 

Сӱд дән səla, әз 4) ——. зә o 033 4) 

a ə MUŞ sla “am Ayə səl İŞ sul sU VE ə, 

. Об АК yə dadə ба səsi izolə 

Жарзен ht ӧз Зәки ozun $ Sin dəə 

дәлә 155 оз Ол нә әлә ибоҝ̆ 1-2, ә” 

Kir бҝ si, сајә) ee дәв 5 ox Gb иә ӦЗ Gaz xəs 

“öd 1 a Са? Üç ,əŞ is у sea) giəl ələ 

24 АЛ вәд 

rə 

əsir дәм, ам AŞA pözə 54 .. o $ 2 

ə д9 Суз Де оз әд. (555 едә ә ӧлә Ҝәбә olu 



дк AT 

ели кн iə АЛ Дәб о R ӧлә əmmə nəl 

əv), ə Анд з,ә ez əə, sd səl, вә diz səbəi 

ад məsəl Аз sa səb ol дә gəl 3 аз xl abş 

cəl əəə “Lu. İF едә, aaz. ə) әд (56 сајә, сәј və 

əs: all 3. 0354 ион (= С44 ass das Ça, 13), də ələl 

oü $ s Елза 1)24. “rə də 0:5 әса Ole y dəl 

səs s özu gb əsli əbi, zə әдәд əə lə 

ә2 os) 2 s в4) əə gəli, дә asələ, АБ ә s dəə” 

хә Дәдә 4ə sal aş əkək cal dibə pə yə əə ә 

из јӱз və gəh Süəd oda ələl, səl, ai 335 oə 

(saul səl lə zi 

əv rəyə 

Ол ә ayla ӧдә səl AL ӦЗ sə блә) 

Дәдә gellə VAəaŞ las, бан ла 
əsə УД LƏL sis вә yas asl se ləkəl bəm 634 

ә əb ələ” ə gəl сәд S 031, 2 əə izə.) zə Әф ә әхз 

ӦЈӘ Ҹәбә ӱзрәдә 2ЛобФ A o İl. ə. 

ə ə S əzəl Məl əl məl 19 ə ОЛ 

dəl S вәз AŞ 6 əəə ce” ə му әлә = 4 ӧз 

иә asa Јӱз ә UL iz pa еј 2, əş) “Ss, 

əbi 2 kə ДӘ əəə Әл сә s Qəzza sə səl Ai 

Зал yə вә оз бәјә 8 2 pərdə $ asali ə ӧлә ан isə, 

базу ӧХхолух ии əsə дәдә ид “ə:s5 ə ə фасад 



AYo “o 

ARAL ə ә öl ək AR aa 

əə ge Ödə əə S dən lə 

m. 

12 Әдән $ бәјаз дм səmə məbəy (Дул 

ölü Др Адәт ДА gərək бӧлә ələl ДИ Азиз. 
ӧбәјд oxşa ӧлә АД әд. ЗА амәс Злын 

ә Аб Gi səl səbə адим 2 “" umud 

Sua səbə yaa ək şama s paz ə ASĞA asələ əsəb əş 
ЕР 6 оз6Х, (Sə əkə £ arı şələ ci ŞƏ ($ лбә 

55 әјә assi, базу . ayə асудә ləkəl, 

Ə Lləsə ә ә ələk yə iydə, әзәл дә Gəli çək səri 

"SƏS 2 Ələ” ол (Sə Məl, ЕВСЕН 35 Əla ә 

әд Је би дадә, бала азад ды, 
də Sd Дал əy ә гәза ələl səl дә səy işə olla, 

zəl əlli Дад ад sək S əb A ӧдә ајә) lay dizel 
“səlDs ə Adə əs S AL ənə 
алә ә səl мили ən 

səbəbə Сӧ5 1 $ ozelə, sl öl 2 sələ бу əkək 

Ӧз bzn А odla, дәб dələ ЗХәнәлб ДА oz alu Дад 
дӱ јлә Дад ад ә СА AA, СД,дДӘз 
ӧдә Мас нә Сәфә ДА Һәлә ыл 
ҺД Ас ә Ко a алә A zolağı? 

“PU әзәлә әлә суда ӧзӱ бәд dəəə 



SAL ам мал әлә ə alala yy uz gəbə од. 

сә ә БА фәл özlə sə Ојаздәә kaz əl gələ daz, дәмә 

Las əyi ән əm, ад elə за дәв Ја Şədl Лу) 
Хаһајуһабаладаы ак јр ә нд 

дӧ әкс 21 вә əl. i əsə вә yab an a уда Зәр 

дәбдән сҝ̆ дәҹ̧ә Şək ә ә Ağlı ода ül əldəl, ка 

дәк д дә әкән ән 6 ә alla əz 64) 
әз әд ә ҺД Азы лә Дәб әјә Şə, 414 

Azə kl b Кас̧ sə odalsəiş әд веб ә a 60 

ƏSA ә әдән ҹн јә хә əəə sələm әнә әәә 
or Кети әм (424 ә сәб2) 6 Əsil 

əs. yx әз asələ olla, əbə gə əəə? 45: əəşələ əəə 

" әдәд Са dE gölə ez о мәк elə əsə Şe, аја 

4 S зә əə laləli Söz ələ sü, дәк R әлә 

ох ва КР УРРӘЛИЈ ЕА 

dəs” ə Әдл-әә ә) ӧд ан yə ə AL RA ödə (57 1 вдә 

gakəl ә ga ә ә дәјә al oda yi вә о) 

вә ә ə ә 223 r бәлә зәдә 

аф əksəl asl ә, ал səşəl һә dalar 

Məsə АД ә аса әмәјә zilə Аз әм вәд сәнә а=521 

ол Gəl SS вәд сн ас̧а ll sil хә gedə дә ALL 

Ӧз ә aş izə əə вәз Оз ӧдәмә". о. Ӧзәза Әләјәз 

дҝ̆а 6 вә gələk иб сун з Göz = дә хәз eLə di. 



ATY Azəgəl 

ələl gələsi 2 срд од )4ј ASL. ei ә Ölə anə ә AV (zaya 

Əbəsə 0,2 садә) $ kət “kəsəl əyə oylla Сӱд дәк 

ӧбз, Əllə $) 2ş əə az-İ5İ зә di ӧмә (SANİ ан əyə Lar - 

22, ALLA şiə Ду зәдә dəx kələ sət dala 

“əda, Vədə). bal алә а ҝл əldə, ә səl sə 

ӧ4, (ба ab садә дад oəzt (s Sə. S həə 

.... 

дәдә əSL əz əl Ҹә абә əəə, əlsəl əə əsəl 21 

məhəl Gsl əl) ad ə sə zə ə Al 
(sə о, әәә јән вәд əl şəklə S sə алә та a 

oz dən maksi, дӧ Azİəv asələ azə isə ələ ə Sə 4, 

dələ 6 63) 22 ох әд 080 əks) “Bü 9 һун 

әзәоһдб од (5 ya бәзы ХәаЗ ə ју әәә qaxı "ə 

(55, 25 maşa 9 lal әд ДӘ ez | ән) 

SU. ə 11. АД бә. 

ola 82 из pi dy özlz Əə ə иә нәзә O də ә. 

Кәб əkə ә ак ав уд əla de uk 

од вәд әј лу pə AY вдә, 0049, yə səbə 

çəzlə ası ак? aS3la ә gəlsə бәла aaz, Сд Vip de a, 2 

(əə o Мә yə əl бл 463. 9403 ASL ә алә бӱ dada 

Әәә sz əlil бә бә вә дә dəbdə. әлә əəə 

sə dəl əyi else Н ӧз дадә go ах gə əə, A asa) 

дән ool üç sə sələ sək 04 səl gəlsək ə oda ox ав 



У дк АЛ 

ӧд zəl АД Да ад isi SAA A Ay səl dı 

sö) əzəl gəl dəə ә əə ə olda әзиб xəz јәсәу 

İaşə sə dE səyi gəəs səl GAL ə səl $ sa olla ir 

həə баба Aİ As səl ə ətə as gəl, asali 

dəl S, silsə asa 640 əə A səb ə sələ əl 

алә əs дәдә A Mə АЗ Azza Дәдә. 

вә 44 

əl əə, 

аҝ̆а Мәс т bz ələ sa S zə Дәб əllə, зә, 

ӧдә ЈӘ 4 Әс ә О СА vs) (55 el О: кә әд o 

ва әјә ә al nalalAs b ələ 
4 ә ә ə. ӧд əə əzəl 6ЫД. ӧјмә ә Lə, 

Әз дл = әәә os “59 2 Де məz лә ҝӱдӱр мә) 

МЛ ӘЛА мәдә Јл 433 Сәд дә 0222 öv “Н 

sə Bol бз обә әј 2 А məə gəl ДӘ alu AS оз 

2 (562 ASA zə ə dələ oksəl, əəə yim 0 A, 623 üə” дә) yə 

ӧлә ӱл yay, yal са 63 LİL sə 7. S yə əllə, ә 6 

0 00 оја дә еда дә ә де бә 3 
АБ Дәдә AZ gəzə əə azab ДӘ əy səl ə, 

ӧ бә һә ə əəə 
Azə əə “asil üz) yə Sə ÇA ə dağ ал зад Azə ə öl 

ez, salla) ра Azə S üs əssə azə) GS şə iolə әлә 



ATI Анод 

lab ал он дә Аз, әл 4 al A sək 

ид ии әд вәә дар јә садә say anl dəyər: аф 
РАР РУ. 

ЛМәзвд-б АД, ах бәд бәз әзиз A ДӘ dəəə ӘЛ 

ӧмә бә bə АД A es dəə ид sələ, AL, 

РЕА sal УН 

ЗА дӧ əy o aş аб A Sİ вәд ge GƏL, дә ӧзе2 

ә ila ә ә sil ад? ? дәмә дә gəl Аәјоз? 

Ох Аз она озу Әм yə вәһ ады yə S aaz, 

ӧзәл ӧз gələ , ӧлә ову АӘ Уз 2) çək ən 

Рә ләди Ӧ кә ӧдә ҝәдә alə ət 9-дә 423 

иә ад ҝаз alə аз әд јән 
ələl, Q, sads aş ədən ја ә əbə ДА ds ла 
Aa Әһ ə ZA də ələ ok. zl ДӘ ls АБ Әз A, SAL zəl 

bəsə x s lələ 7 ӧз oz 13 ЗА cəl ola ə, 

Оз 49:97) A, Ağıla “ə, Од 6 ә dlə z бәд, 
Dələ 03 бы Ама 9242 ҝӧдәк aski, Sİ ӧдә лду 

Дул Һә ƏRƏ nəl аз zə 5 sy əs уб 

Әһәд . özi 25, ələ Lə, Савә A sə yik 
balbal, də ә ЛА ДӘ Азы hosiyə lə səl lə) 
0:4:, os dəl, л (Дәдә за “s əə Ы әд, (ә zə ərə 

Ge, дәбә gəl cal ale a əə əz ol 232 

дәли əə едә Hə ə Ab ааа nəisə , ab 
дәдә səbə дәб sə әјә əl əl os Рол os 



4 әд, AYA 

ӧзәк ид ə əl ин СА ну ou ə get ƏLİ g” ӧмә 

әд кс sa ә səli Аб Се мә “kələk ӧдә сдзә, 

ә Lə ə səl sə ə yə şaban 

вәд AZA ol desə Bə ду əs alə, dəə gəl ә АЈ 

ијзаәд код бәр səkəly sək os ӧз ə əl ey ədələi. 

АМ дәәдоз, ӧнә ул аз дады Сәд gəz дә 
әдән лаһ ә cə oz әдӧ yə dözə Sİ әм 

иә ад бәдӧразо дә од dil səl adə, 

ии зә ДӘ Әлдә ə də Уз ајә BU s ә? 

uşa 2 əs Dəh də Sal 0 )2 0:349, Де sələ Вәли m 

444 фи сы s dəəə зә AİR ələ əsə ıl 

ələ all ДӘ yaşlısı gə Sə Аод S ӧл ДӘ ZAL gə 

səs од üə gələk Ди он ЈА sa a sik de 
ölək вбзуа зә asa, sil 335 ol, Дәзәә Ада әд Јән, 
Әәә cü eb dəs ә моб о У 4, вәд 

Јод YU sale. a Ӧзӱ ələ ə SƏRİ di əd alə, 6 

S əyağa, xl, АХИ 62) әәә süzə gbleu, Су cəsi 

вәд әјә ale ə, dələ əə Ази, 620 ya asla, əb səkəl 

əl səy əş) Kəm sə əəə ə dəl ӧдә sələ, 

вә зә azə ОД əəə” Әәә) 

ci бәдә 

o Gal, 5, оз ermə 93 оз sər gəl s = əs gəl 

Ы̇са A o us ələ, бә ав јла алә ələş 



gə ОД Sə, ə ДӘ ӧл Ы. әд 69 бәз, Sə 

Əəə ə TT АМ ДӘН əzəl əzə 2 әлә ә səl ол 62 

625, əz “əəə güdə dal sə 58 

orələT si el am) sələ əə əə əkə Јл) 
Ј9- 4 әСәһ Б за сУ395- 5 s ils Gö ə, əc, əssə 

бәзи vəv, 32 оја ӧзәк ə дәдә 14 бәдә 

Ох дә 331 Бән әз bəyi ə A ii zalsəi дадә isə, 

(Sə) 022 “dr. ахы ә дә səbə o bus оха 93 2539 şələ 45 ə 



4 AA ЫЫ 

Ozu ә сә дә, 032 5 0313 Özəl səl бә, РАР 

Gənə mələS aze əh АД ав ale yəkə фә ge 

ƏLLƏ əy ələ) — (3 255 03 Ҝәлән КУИЈ- 

ola ələmi və əli ӦЗ ə “ərş Дӱз əda aaa бл 

әј r ə r 23, abu, cek ә, да са ҹә) 

ӦЗ ui 03 05 “. 2 həsi, ә Soz esə sn 
озҝ̆әг 5 АБ ola аф le, сулдыдә әд әд Ola 
dələ, Мәдә - əl — "yaz asi, 59 gəbə ə ailəli 

Дәдә " 2:32: dara sə əllə Q Јада aaa işə ə Уд ss 

desə uy m ДӘМ dəə səsi ә нә selbə ləl, ” vi 

05, səl ə sə $ebi R Osa ən (əə 025 de Ада əl ovla 

Öəəlsəl əz irə дәдә şay ab ila Sal os ән он 
КР əə... 

səl ә о ə YÜ ДАА zəl дә Tr. 

x 05 ər ХХВ ә дн ə üm həb ӧк Әб 2 ox 

dəs əz ба əə İY G912. eləly 23, ә ә s Səs -— 

ələ ə R VƏ ə ol oya las səyə ЈОЛ 

dişə sak dA GA ASLI odur Şa 2 S A əz 

səv әздӧ a, Sİ) lay ӦЗ a ыгдә АД ЛА dəri, 

зәдә ә 49702 od ölsə ərzə 29, 

ӧҝза бәз dial sə ә Ах АДА ә ох ондаә 

ödə səyi zz ə pəs 2 öpə SÖhəşk os zy 

(yə дә әд әда әдәд, вәд, sək Sə уда бы, 

əz ә он ДА әд opə 2 S əx 4366 од 



Gözə ки кә әв, о ü oy) A ASL Дә дә 

ҹә Әәә о әтбә од Au дә 4 bo ŞAL Әз öz. 

ааа al ass, asli) Сеа) Sb o əə sa aa 
Әл 8 Бала аһа ə АД ки 

Аб ДА tə? да Ло ДӘ by ә ә ASA əə, Sİ 

sevi СК s ə о” “ək, Af ol Рә 4Ӧ8ӱә 

Әб әдән бә ДА 398 sə сәбәби Сәд дӧә də 

də иә у ar —” оз döşəli şasəl ur. ә 

әфәл əl asə zə m Бб ə Lə Sə 

4 sə әәә Азиҝ̆ baba ? ә 4929 av silə) .. 

ун ayıra (53.5 əsəs dəli 52 дә Ад о AA әз ә A 

2 əəslə dz БА ДМ аз əə səl он ДУЗ О Alə 

Даз ə səl əəə Аб ән səl Saa 

ə вәјб29 “əl, beta Је cə s 29 сә məl. 

pə О: 0346 әд ӧд әз) sal dar əəə ə хәфи əsən 

zə әд аәд хә вә ə әз KƏRƏ sö zə 29 ölənə 

ӧмә ә sb all, us-uL/ Абәд әмәл 

"m ə 

sə Gəzi əə zədə sə, $ ДӘБ adl Ы 64 öb әз 

әда вдә alaşa сә ә ТГ əəə Ән ә S sa sə AA 

“əy о Ӧз сә ә dizə бә тәзә ја) bilsə әәә 

ЈА бә әјә $ əyal әәә aa vəl он О алә һә 

ozəl ә) Аз yə dz ә әзәл gələ əə ox 628әәә 
Ggg 



“əəə 

ci əzəl 

sədə ə səsə Ја ə sl, дә Gəl тә özlə ее) 

вд52 zələ ORə busə әјә Т вәд od ələl 424 ov 

222 omə əŞəl ud 5-1, aş zə гокВ ов 64 990 

әлдә Ы хә 63 Лә ӧд јан ә ДӘ Һәә 33) зә 

sələ Ди әз да ә Вәд kasad də ула 

Ы ата аһа ад 
“əydi фә вәд јр, ә səli зә asi” әәдәһә оду бӧју 

Ја 5 Asu mə ələ sə İİB әз gə 694 ДА 95 işl) 

28 all oli ӧз ә R әм ә әд buy səl a 

2 Әзәҝ̆әз” səl ДА a əə мә 

оја səyə sla ə з/ 62 oz, eli s јда ду əəə o ça 

A бәм ҝәдә GƏ S əəə әәә - иј 

Ы. сл әз Siz Qəmli ə a gəz a ə) ə Liusa,o sla. 

Ap ölə 31 3 faz. çəl od sələ 029 382 0405 

Әәә он ба ә од әәә S əə хә әдән 

АР cəl əzə Kə ак ДӘ ЛА, də s, əlik ə 

7 1 a ə Ы. .А ei, 



Дро ə. si 

S olu) s səslə ” ха əzən m” = gök 

Ода Дәдә аја Х yəyə ДӘ мә да Дәз,2 sy 

ӧдә ə әд SİL m5 244 ost онә gəli 
4, 24 о ül да сә О 633 Рә sazlı Şi, asələ, 

Р7РИГР das alsa pəs İT ass Azalan poz, 

Ӧзәр ələ идә, 4 əkə . AL zl sl ə s e 5 

АДЫ dal вәд Б sal адан Де оз АС ди 
kəl əəəbəə GAL Rə ləl səl, alə од əə ə vədə 

Ӧз galy səl ələ tə иб öyə Ади әфәл 

71" galb əzə ƏLA лу Мә s 

вәә ә? ә. .— əz зә gəsib 
özi) A dəyə gəl s T) ə əb ul5 Әлә əsə ələl şad eləsi | 

әдәдә dəl, 65.34 8 дәв Əəə лә 
x ә 50 dəə ələ ə 2 alibiss лт yən əd 

дәјә Lək ə gələ sə di, . зә su 

ӧҝ̆ azə əəə R ə yə Sə дк 9555 əs: əə 24 6, ә, 3 

дӧ ea, ələl s, Gələ sü - ə ək səb ҝӧзә 

əs ә ə 

ки məə 

MAL S дн xx ə Sİ лә əəə, sələ ll dəsi 

ə zə Və, alı 6. ӧдәмә dələ әзәм " 

Gö Az ан ВБ mə əəə aa ə ai məə, 

ӧд çə S sə, Q m0) Rü () esi 4Лхәз 39 
Gxggz2 



“ ADA AR li, ә Оһ Ла ит SİL ə şan ”- 

2 SU аз ан (993 Ak 4 69 6Хә сәји ур 4 Јәзу6 

Е" Ан Бун Луис, аз) ӧлә 46-51 

$ yak gəclə 4 . gi sss —— јә əs бу, əə 

-—. зә =. КР ИЛИ 2. 

s ә бәлә GB gəl ə 3 A səy ol dlə x yas 

Ə. —. xəb Pa da ız вдә sl gərə” вәә ӧзлӱ 

* мән о 2 ӧз ƏZ yən Adə ун блә јә ә). дә вә əs 

ӧзӧәзә сәд Әлә уди SA Ӧ3 вә AA ə Вам səs 

әм Хаја ә ә əmə səl zə ӧдә вәд 26 ох 

Ӧз бә Ајә О од еј АЛ О əm “AA lək, səl əs 

əəə ЛӱуТ ə АЈ З səmt dlə de 43 əəə 

“ələ dim dələmə ДӘЗӘ әд ә Ada dəl əəə 0384 

ә su, o səl од gəlir Olay dd, лад idi, 

gə S hə 1) ə дәвә 45, Ы ә ә 

бә C” 

mə sə 

... би, Т вә ҺА Әл A ey? ду) 
ӱд 454, sələ Әл zə yə $$ əl ӱд ələ O лә 

səbə дәм Ey ӧз һәдә әд Әлә s Ak ə yə 

әәә Вә 24 ӧз əli, gölsə od şəb ӦзӘ əəə) 

5-50. ДА ӘЛӘ вәә 
241 Онзә ərə sər? ДЛУ. уб adı әд дәг ә 



ATY А за 

412 dilə ә əyə Gölcə MA ҹы одди Ын mx 5 

ад. дәб sö, AR) ә Јад ə ЈД ав СА ја 

Ләж ә идда Sü yazıl Дӱн Ахы хә si əmə 2 

ƏBUL ələmi səba $ ür Əz A a ә. бз? 

Ја әда аб ozan geldi slds M 

54 ӧвә дӧ Mə as sal pass әзӱ Ј4 бәз dəysə 

Ад əəə ОзА оддан оз о АДА ОД 5 ов, 

Gö 22 13-59 Uu əəə дә “or, д әд 34 ədl ДӘ вә ОР 

СС xəli Gə Ата ә iy “rb 

ЛА, cə әлгә, cə tü əl 5 sel Lə aa sə M 

də də əə glləə Tİ ала У, ak) oğur, әјә olma дә. 

Pey əyə Фә TE: Xlelə əzə ә? ӧдә 7 əə 

Әлә јод dlə sem. ək, дә, 22 

(Дәб, Лә Aaz üə од аҝ̆ы gəl Ст" əbi дн 

əmə əzəl) Ask naş 5 мәдә vk 2042 О ох əəə 

Gr diyə $ rədə о Тә озар AİL əə sə 

RƏS” ӧд ме İŞ mə Tv вал da ə iiə əzəl 
ә НӘ РВД АД Әлә ә zu YY əvə ($ ylazıə Gb Özetgə 2) Сад? 

УА гә ән с) 

ЕЈ 

ӧз дә alə aşı әјә SAKLAR əssə һән иди 

332 иб. ə sər әд әәә AL əsl şələ Azə, 
5 әм os sə ə əs Лә) ə.a səyə Qam ə SAN 



ur. АД 

Az = әл Om əzəl Әз он әдән x 

s” 24 ey әд Fə ləl, əə О 5 ə 63213 әд Şə Адәл 

2 аә, ə 2... Ы̇лмә о азб 

ӧмә la gəl iba dlə s əşi, Дәдә әл ә 

şə əə ələ İy iss одда. дә də 

əb as ilk ə əsə gəli d3la çə si ди ədib 

11 ӧд ән A ә əsə) ӱзә ə gələ azə aşı) ə 

“ələ əy сәддә AZƏ ək gəl ки əsi əəə os АЈ 

Əm SƏŞ zə ә јада əəə Лә asələ səy Sə да səŞ 

ozəl ад ба əzə və вәдә 1 АЛ 82 

Gələ дф әми Су = илә әбәс 4921) Ја, 

әбәс, ӱд aş lan yal AA ələk sədi aş Əb 

Дәм selə əlli S aşiSU sə əz, Аб ја əzən 

“yə əsmə, əəə yas alası sə gal oxa 6 

ЛА Ах әд 22 əə o Sen Ma аза нә ә 

дә .—. 

—......00. с Әлә “əl A Олу, вәд) 

Код иә хә әз. Ӧә әнә 2239 дәләав бат 

paxla alə səli Mid nə sələ, səd ә 

əə A бәк orəlo cə” sö ə, Е2 әлифә ӧӦдӦ. 9852 

ə ах əzə. və гәсди Һә (375 

ак yəyə əzəl ə бун Y yaa oa 3” səl 



AFA AY əsə 

ək rə 

es ав ән asi əl Qama бәри a səsi ələl q 
dər дәбә 2”. -- və Qə “Sİ бәд s dö ә 

ЈЕТДИ си бир LE ҝҹ дҝӱс. ə sə бәдә ә 

ə. O3eŞ əə ösbli əl "dəl, .—— су а zə 66 

ес 1575 әзәс ӧлә ә әјә са 2154 29 s. 

5 52, у Хәофу.хА Ре" əsə ә ӧл 

ә тӱк ә дә 20 аа A dlə An S , һә, Əəə b. 

1005670707 x nr gal, ələ os Əz3şə ez, ХЫ 

əbləəə ayla .. дә əsib aş əl gəl as A əh 6 је бәз 

ҝә ади Код ба, kə ALIN oslindo ya әд ə Qə, Да 

sə ә sə ӧз s dəyə, ə S İr 

скан ə a r əyarı Bü, әз de сә ӧдә 

?) Би вә дад, ә Да m əs = = ә 055) ил. 

Hər иә с әд лак дә ye mə . 26 ə 

səl .. “əsil As 32 Сҹ SƏY әлә S Lə Бә, “ 
öyə ğal A би ә ДИ ə Le S ЈА əsə VU Зән 

ир ЈАР оә “ә Әз о дә 5, ә диз at 

Н əzə əə bə o КР ИИ 

ди Х дф. 5. ə: — üs yər Елан 

-. ҹи 



ә ək AYA 

pr Бә əə ун 2. sn x. 

= едә 90 нәдә ӧл —. gələn, yum 

ЛА бад S səsb А Аки sökə ask ğı s kəl sl, 

41, вәд да вә (AYA 3225, Сәфә gə вәд вә Д 

әәә Ады әл. ајла 

əl os yənə əə дә 43) əəə “ да 23). (səl АДА ҝәзә 

22, Дәбаа £3 ән çek x ə əzə ам 
əə Vir әфәә ә 29 Ни ҝә Sər ALLA $ əs 

DUru.. A... sə ox 

әәә ələ əə q. ҝәдә АД Ад sə Ја ә ЛА 

692 — özlari ДӘ ASİ, До yə PU ДӘР 5 зд. 

идә a BəŞTA Ак cal, ssy сәд AL ЈА вәс АУ 
" Ҹә әдәдә АД ә olma ә 68, əs 
ааа дуз Ат. ДӘ şəri al lələ дә 

Ан ә Әсәри oz duş eş a 

0 әс Q yayı бә ə 

Əzəl gələ ән əmə Дәдә, аз о oil şiə əə TY əzə 

(55 əə Vo дәј. sə ја. Səy 2 — 2... 

ə 9 Tü yə, Sülb ә с он UL ya Ӧд034 Ји- 

“əzəl Аз ye ST, ә sız sə SA “ан 

оз ӧд әкиз ә мә əl all вә УТА ијдә əə 6242 

ЕР Ји ə Ы. Бдәә 

ад ok ələ ÜL Јада дә фт сы ӧлә СС 
yaşi 



AĞI ә) 

ST ду əl ӧ=28 yə вдә s “alı 4 b uş ələ . ә 

дә До ә бу əyə səy aşdı əl, yaxı sak зә ӧҹә 

ӧдә онда əə ә АК СА ALA адәдә AA çək 

МИР giz əzə ә Ӧхдә бәк ӧз S 4 Х 

әәә оз 27 sədi ə ун ДӘ ДӘ sədi, ДА ya 
S aş “kis бох оф од əsir ыл ga əəə) 

Əə ә is sə də аб sezə as aşya 
sələ Azə əz РИО İTE ҹ A s 

ад ДАК АЛ A pə AŞ бе yl Gə ə gələ Sİ 

“əəə әд ЕҺС x S al a a) 

әд Да ә 47, ə Ед дл ә META Hə ӧдә 

ӧз si) vərə Mə gös Абад sə ЛА yəyə 

јә јары Ər AR əyar әмәк и 

o. Çə ez Əöəyəl4 yə әәә TY Şə lu əksə = BR 

“ə mə Adə әәә dy ə dy ğa 

Мәм Алан АМ алаз şal, иә дә 

ox əbə 2 4, 5 1 ә əə oa as әзәлдә sil ozəzə 

daşa əə TÜ r əmə a әзӱ az gəli Asar ə s 
əə 5 nazı ЈА мә Bəşər s 

..— — ЕТА 2=2 2 dəs” 260 лә 4202 

Ар ә22 ə.a. $ tək 

вәзин ә офоҸоҝ̆е əl, ..... “əyə İsə, Se дӧ 

çəl əzə : Lə r Aa ə sə mə ды ҹа er Gə 



Аби ə .. 

дә Ы yü *к d- Al (фә ҹи... б . .—. 

işlək əə 3) şer (İS əllə şə) Gey si Asi 

gə 5 озәјад о озан 319 sal ҝә Al əə səs 

əəə ә S si ОЛ səyə, Ҹон ST edi gx 

zəl gən АДА О əd Ai suv AL əs әнә 
7... зд Al. Һр iiə 5. 

ид mə sə ay ə, dl Şe yə ə bət Ә ә 

ДИ 1 əx әлә әз qiz “LL əə 11 

Да r. Ал әз дә, ад osa əsə дә) 496 кк 

РАР. ӧдә ә 

əə) 2 ЕЈ Си əzəl ge ӧд вәз gə də ə r 

2 0 3 АЛ Да 1, ə ğəm əcək 

sələ a səmə El ob, As selə yan 88 
Tərə ozəl Дӧз әд pazl aşdan velo БМ ARA 

дә ge Сд ЈА ал лад Ад Әз олмаг əsə SA 

ӦБ Ат ад ра Әз Рад ан ko gəbə ağ 

әәә дӧ ә ölə $vfi yz о24 ол 3 3, 

Əəə тз = Аб ДӘ ан sə TT: о dəə әд ә Göbləə 
r... 

ЕА 

a all әјә əə a, $ əə ob З (5.2 ə Əri”) əl ələl 

ə ех с) бә “Ы 424 әд) A asələ Göl əs ələl dələ аз” 

охун əllə, əy əə 49 s sə) 3325 әјә .. ə kələ mə 



0 u ә. 

зи —. Ayaz ба) ӱн “ə yas 52 : 

25 us . Сд авб с әд Ар ba”, ә ӧд Ен, 

ci üzə gəl 

Әәә əl elə ит. Gu мәдән s əəən eösəl 
бис Mes LARI ə Ок Һәәә ləsi SAL, 

о=ә a, .-. әнд он әәә ә sal sə dəə smil yə 

“ələ ül ән дәдә ада АС дос Göz 
Һә аһ Аб əbə sak ә 

ӧлә си Ју б.-у öyle BOSS ак аб ии 

дајә. а-дан ЈА ә x — 

25 03333 лл әд за) ома Ун 39 93 035095 ОоеЈА 

әз ба Һә ә əs әфәзјозизә 

Әт әҝ̆аһән GAL нә, Zə QaLsa sən A 
4 İk вә“ дә 29 ХХ Дә. (дә əyal аз S) зә әд çəl 

kss Suz әәә аја as SAA 2 4 ии 

дә xəs) ә бә ој dei ҝӧдәк ə ед gə dəl 

.— он 4 r əəə əəə sə, ә=19 inə, ӧә 

әд oğ ALsİY. gə,” Şək . Дӱә иә әд тәзә 

Ән iə A AL озу еда Ад səl 51 

Ӧз ә ох онә А ој. oz һәддә, AŞ ARA 

ә Адәт ДӘ əb oda Vir. QAL ОЛА әзм izə 
dəy 8 вәһ ола 401 cə 



рә Де ла дизә ОД ə. 

23 "əl бә əə) 2579” ə e.ə. özəl Фә зә алә ə ә 

3424, 

ci üzə) 

OL” уб nur əl əə Bz ак әј) Ла ох дә) 
Бӧке ... = za ded xə all cən әмәлә 

диз. = ӧЈ.ХД, .. ə. .. оз Leo ol 

о= Su 05 ун o nm әтлә Ӱзә səmə yə əə 

7 vg әз aşı əl AŞ o Qə m Әб ə, $ 

2 7.05. ci ə iə o x 1, 

һәдд sə АД АЛ ə oli 550 . omə 7. 

"ə el sz о дә Ја иј sU 

О” ә= фа. Gər şa 27 дадә вәд фә ЕЕҺИ:ЛЫР, 

ју әд ео зд ә иб. “ə ər əs əə 

yx “Şi gi 522, ələ хә və оз —. ol әз дә (522 

оз од ЕВ ади ону Каја sələ ту dlabs 2 оз 

oddan зә о =Јәв ә 4 AS ик ә ҝ̆И Ли s təzə 

"ə Də5 ə 2 1 gələ A, 5 бә лә гз јә gəli лаин 

2. xəs sel gin ez itə ri 

оедз әда ABS səy İY. sz $ le 5.— әзәдә 

сәбә ə А од ASL R тк ənə. 

ələk "əə " R UUURUŞ əs3$3 14 дән Qə) ədə 

кә Sl işə Ы - ә Һә О. 



077 

от дәм əə дәми 9, 28.05 Ӧв ӧмә охун 
Әәә дәв сә ölər: As pa дә әәә СА, 

да əə Ə дк əf eLə adl әд, едә 

ee ə 1 gəl АД ә ә иб ә ələ 2 Дӧврдә 

бу Олд 332, “ləm sək, Gəzən әфәл səl pes 

әј Sə SALA .. Az sətrə ez Јод 4 
das. s FAL əs hə set 43, —- 

Дәдә ди зә ләл çəl — na. 

ӧдә slds ә Дак ајдә ӧлә сәд ә diş Л 

ӧл ef, дә 6 ДӘ 4524 b al 3 әбәә = Об 

Alə alazo ә 35р. — aza A Lan ус 

әјә gə? əzəl ale, Јод нәдә sək yəy 
Şə es аз 52: әзәЛ ə ЈА cəsi 2:1: ЈЕР у 

ә ЫЫЫ ә әмимин бә sə лл 

ЕР zu A дә ан бәәләз əə 332 дә 

sə əl gəli əs oil 2 Sə x дәк дәјә сә Сәда ыД 

..— ду “əə GÖ yik 5-4) сәд həq 
Ya b lb бәк səbş 

РУ. ә 

әәә ә də TR дәнә Әбу ӧлә әм əba 96, 

Ел sizə öh ül ə 5 ӧз 21 49 

Дӧда бадә Əəə Ох2 əəə” хә әз Рә 



"əv ii әл 

Ҹи 005 :2 S səsə 1 Sizə dəyə, əb идә) 

əə Даз ә dA, ки дә бәјәнсә" sa 

ə əsil ə Ad бә, dəə Əşi 175: dz әм 

әУк бә әдәв Er БЕРРИ 2 16. Дәә 2 = =әмә? 

ə әд, ӧз əbə ә уд си ayan 

гз (5) Му ВАРИ Јада. Sö һәб кә 3, 

Дул = $ əyə gə dərə 555 hşak A. $ əyə ər 

ада сдә? ЈА Ја Ај sə Nü əssə VA 

зә ədl sə dz o”ə25 2 əsa. —. m, s ə S od, 

İsə 355 онд s isi, dn јә əllə ə ә кән 

гә Ы = . јә bə "iizra “əzə İY şə лә oğ һаа, = 

oil , ə, Е: ә ун бә 2 (29, вә уб сәј) $o 22 

2 E.ə 2" јо Бр. әјан dəs ə 93 

= = dəl sə Ада sl oba S asl A дә 

ад, a əyə aa АК зд Әб GS ə əsi 
dag әфәнди ə A 4 

düs ozləm33 27 ӘӧА ә kir. 36 səsə, ÇA .. ə. 

gə Дан ән 033 Дӱ лә məl lem “A 
3 yal lalə әјан clb a al Дәб АР 

ASIN dəs aa asr Mə ə aq дын 

ә alə a uz silə əəə А ЛА ӧдә әлә ДӘ 

гуудҹјә 755 



öl iz “zi 

сәсә Gö u isi “ту ə 293 әбдә 2 ” zə Әл 

zə o 0:3) iə, 4 22 ад 

vəv iz” gəl 

ә од də gəbə ә Ди eye Gəz, a ә all da 

ə əl вә Gəl Дизә 8649 Sə əəələə cəl “ə. 506 диз 

Ӧзӱ Да ода dev döş ән dı £ gə dr VAL MƏK 

алыр A m As =? КАР 

дӧ ӧдә es əsa s saa 

Az dər oşlaş se 6 yalı çəl 3 ә əş səl 

с̧әк бус: буј ӧ дә Әәә) Әәә дһ о= QA əsib 

Јбә дәлә 14, ҝӧ б одда. AL н 

2. ətə АЈ ə ə ədyal 

с = дмә - AŞ дә = ƏL ALSA, јад 

əyə yir əə дә ə Qə ə ДӘ sl 6 ә онә АД 

дәмә 5 ја 4: 538695 təmə “o əl, ali $ yə Би: 

əllə 11 SS dk, Ələ: 294 həs, Sə zə ә “əə 12 јә 

МӘЛӘ УР- дә сәзЈУ 20 бәд şə s çək əə, ə səl 

A дәк. ok 26 STA Aİ zə ин зәдә 

ə 0.07 | вдә ә әл ләди 

2əb dəə 99 225 ÜL sz əst .- ə əlÜs ou, $ işlə es 

Ст al a ә əra A ә ola əl əz 

с ЈА дәб бә m yayıla əyə ? Ӧјә 38 34) 

мәҝәр dalda yi TE ә ZALA oa ds ələ ду sələ 



iL = АЛ 

dər ҝә VN 55 “лу elil səli şarı “ .. esə ə 

xə asli, Q sə RR 

“əv fə yə bəl 

ә әјә дәә СА әсс Аәа3 (5 əəə os € əkə 1 

söy übiyi-al, isa s əə əə Sİ: ВР 

$ SU да məə) sələ o A ge əmə səm GS 

ә әд. лә Әз yə уда ӧд. 21 s 2” er да еҝ9 

дәб şə Әз ЗА = әдән тәк ə Bal 204 

О Лӱвәсәр ЗА Фи оз “3 әз $ü yk 

sə QAL əsə ӦЗ ЛА is sizs səl siza SAL 
ək ҹы. зәл səla Аба сә АЈ 

222 Әк Əb gələk gilə 36, ДУР 1 22 

ЈА s әз dər ə təsi Lə дәфә şə 1 ӧз ја, 

ет Дәдә ддә ЈА sə Ди әз 295” əəə 

495 ДӘ ə ə əmi səl ss o af Abas, о аб ә3 əl 

уда әкмәјә Са Сфи јуд 

əN Əmə Ə əb ун 10 gyəliSə ə әз, әд дл ә әд 
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3 əə ao зә sok cə” ge 25 45 оду sə 241, Asi ДА 
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"oğur a İN iq ye ia ә ҝӧзә ә кЕ |А Дәдә ал ə 5 
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yəlaSY AS olo lə аһу azan ә бәд ЛЛ 31 45 

Је $ BA ala dəs 43 dəl әд $ o дә 
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əəə суф ки ə bl. - дә о özəl Sem 22 

ӧдә 52,3, әј Де он ДА даа ән ТУ мәә392 

əla Аз нд ХАзә әз нән ӱнә ə Ди дуТА 
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GəL зә о Бр Лә * 2 ə 8 2әз 153 C” - 
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әбәди zad “ez zə әбу баб gələ дадә 

159 iz Alə rəli ———. “ə 25” 

gə ələ əşasi” бл A əl $ ƏL asar, ura, 2. 2256 SA 



ATI Сәд 

ӧлә у vəyə ӦӦә хә ПП аб oll 462 əra əb od дә 

Әәә Мә дәдә Т Аз 3) Qem DƏR yədə јә сәј) 

ДӘ Дәб он Об јад a ә sə 

ә ALA ӧд вә Јӱк al sazla оетә ЈА 

А (ҸӘ ә әл öz Əzəl Yo Əə дә ех deyər) ə əma ə 

ДӘ TAŞ Ur Са? 1 esə әзәм əldə, әда 

изә 

һәб 

РАР ӘЛ ГРАМ Ada 
ӧд $ aza -. Gə әз ƏəəiT6 A 3 LƏL sr ә. 

alə 343 (5995 ә ӧж) ә d Т хәз әҝ̆ üş) 01, 

вәә кә Ад ә ə ə оз) Аба ә ә5 АМ. 

бл Да әәә вәд ДА ан дә әфв səl је бә 
Ы əd “Su (ələ ЗД ә СА ә, әзәјз ӧлә 

zm ə aşılaya A zal ыл: 23 ЈА ozəl Аҝ̆ 

Әәә ә sələ ӘЛ вәдәл ә dəl s сәбә) sz 

la, бәдә зә Дик sə сәд олн ДА. esə 7. 

dada (la yaa e гә ә yəyə ӦӘӘ ə xəəii 2 səl бә иДДА 

Azəl ајә Фә al əs 9 dz Әлә әләт Дад, 
ии Лу За 2 ән дәдә gə dəyə işə 

Qəl дә ДӘ əsi, əvə ƏR мә əs azə İR ә C” 

BA дә Әбу әз əri əl əəə lay azadə ДӘ 

A (dii аз дӧзә əə yn Бе әт 32 5 



Һләд Ад. 

əə bə TT yə əl РУ ЈА ӧз Әз. Ди İy eləsə m. 2515 

əə də sb 6 тә дәј еј ҝӧ ад) çu ə əəə yas дә ди 

Ӧдәбә Әәә os assi Tü öyə əsə səl аб Лез кән 

5 (rok smaAszc su. Veəş ə ozu l-ə 
ОЗ дә ЈәОРӘ2 omə кк = 4 öz (Sə ад, YA - əə 

әз els 

əv əəə 275 

balə ual us əə злы 

иә ја ai ÇALA $, ББ Дәдә 

o Ко əb бана Ы бәни (5,7 — 8929 

Gəl "ğ ад zə Фа, o | özdə) ool 154 Ы ül Sis, 4 

уз А ә Ди на сә Ləzə Ја, ”" вә 

Реј Әлдә 5, ozan giz əəə он sə ӧзӱ Хок) 

2000 ӱн Зили Даҝ̆а ЗА ә 

әл А да дә еј АДА ЕЈ əbə ƏRZ əzə 

Заһа yazıla lı би әв абы абәз 144 

565, Әәдоәһдон bən səl Məaz əə дә 285 вдә 

дәмә dəəə səl ya ə Ы зд pe əə ək o 
5 əbə sə Дәрә вәз = Дӧн фәл блк АДА ə ә 

Ер әннә a – ... ет 

“13945 әд ә” 6-4, кә ə zə дә əsə pal ile 

дәвә ən s” gəl cəluləə) əsi - əzizə 6 хи səli gu: 



AU | Təsi 

—. ƏT “ən ЛА 5 ә ри Мут. .—. 

2 Sə Fal јә səsli ə иди SYİF asaq Ӧз 
əə. (sa) ӦЗ (5) s РЕА ды esəlik 544. ӧдә САХА 

(509 lə əə дӱ да os ul (с Ho ә хә səb də ƏCƏB 

Gə Јәзә çəll sə —. Од sə АЛ О Н. sm, 

o dəbdə бәк Әл хә ЕА ама mu... ə. 

dələ vn —.. 2, ә ә О səlli 

вәдә хә ф бы İr. (хә Şeyi) дәбдә $ ə 2 əə Елә 

бун s ə... da di АЛП əz şəli sənə ов? 24 вәд 

f3389 Оз —.. gə qə 4322, 5 Ӧзбәјә 

Ки 
хә 4085. mz Açəl aəyəl də5 АД kö “ə əkə Кәс, 

META 4-4, ob əə əmi əə ... .. 3... 

43 İY әәә сәд, Һәә sal oS АД sy kə Göz 22 s. Ал 

ӧд 5 Аб јал .. Ӧд, səli əs 

“дајаг ла. ә Bra ASİL dasi 22) әјә ələ дә 

иан ӧрт əl sil dA S əx 2 бз yas 

дә əvə) də ün ӧдә a alisi блә әх2 

вәд ДӘ ҝә ə ət бәд ад әд ә 8 $” Азә 

Әб əs əs Әб çək гн ә әд дӧ 

r çi QR Од Çə Сад за дӧ Ы. 

ӧтә ЈИ ə a... 

әәә Er... ә. ә ва ох он ӧ3к 
әјә) сәј Sədə TU зд A AS, həə $ AAS sö əə 



dəxi abu сәр) emi Әдл ДА әәә һәдә ба ma ид 

45) AM енә “dasi мәбәд əəən ə ə 2 

РИО ӘКС лај yora ә Ы :4 x. ҝә .. 

əbə зд UL Rə мәдә də ан он TT sa) 

TR səma на За əəə la ələl gen $ pək 
əə 65... То алг едә 344 alş еәхд “İY Ayə ə ҹә eb zə 

——u5 ını ә дә од Ј) 
bs дӧ ә rə вә әда ә .. r. yəsi У, SA 

34 y m” m. “ə . 5 - R. вӧҝәБ Уз 

а . 20 üzü gəbə "2 ә 2863 ох дә 027: 

ə ələ) əmk də ləl дә тәзә 

vəv ә ҝаРХ 

— -— A aşağ vi çal gələk . eb el 

дәб Уд Üç фа ә əə вә әјә əə уз 

= ә дә да 205 gələ ә, Vk ə sə zı, 
ATLA ə... AL sü, ә oxl alisi 

ar R yib. ә, şə лу. әд 4 аја 15 

оз ба 3 ОЛА о ҸД ә дәб фә ә әәә 

5 ə Vt əzə di ye . О esə: 5 

Sə dus dəyə ә 2) 5 Ӧз он) Af 

АБ $ ə es ə) ödə A Və N yəsi мә од 1464, 



5 əə lə ЕТ әс ДИ ə öz ан 223 | 

Kez ә cəl s 29lə şə -— və səb səsilə yə s 

SA s səm du, 0-0 
дӱз gə 133. dle di ЈА A 

əv ҜӘ 22 

Ди ҺАТ A ƏY әЈӧ Да, əl əəə əl ələl 

əmə сәјӘо зә јә (33359 9 əə elo ağ əə gs 

gərmə əə gəmi идә ərlə də məə məsi ələ az ss 
5 од ə anl Дәдә ös os удуб, з Ло 

вәә Əmi ələl a Bə zəy AL sik əə fi Sö 

—- (ун vəzə od, во изи | ə 

esa da .— ЈИ. əə pl m о БА dəxi 

дәв. ади әз әд oSALBÜİ ә мә бә ән - 

Gə КИ, (şəb бун (222 s... јә ә oqlan zu u 

əəə  иИТУн özəl İlesl sə ağ əyal siniyə 
(Səsə lə all әз мәдә (ASİ Aze ə әсал əlləzi siy 

os ATU ә зад Дӱз ӧлә su, ӧдә 2 A Од Аб 

әфәл A ez əxla, kəz dəəə alə alə 

oə53)a (giz əl ” од оә5 465, ој S: дә 

əvəl sö 0533 oələiə обаја ÇƏR аә oözəbəs 

ЕР. omə) зәр Тә ду алә СА (бәјә daz öyə - 

əə, 0 әбӱ Ӧд ә Sə тәзә əsə Оз зә 

РН, 
111 



ХТмә “əl Ku 

ul əəə = Səki 577 Ылә) әз абазон 

277 İn” мен 6 әр 

Бә Ди иә ндә әз .... —. ss a 

аф Ы иләд ——.——— “дә 28 ӧзәјә 

27. 

Gələ ola gə 4 ə Aəky gəbə geç ələ səl GS gələəl 

rn ох ана Об ol ЕЈ, ә bəy 64 

7 gələ bəb ozəl səl ALƏ sələ esil ӧдә 

әв ДӘ әјә из уд 2.0... 

ку ə dəəə xu sal sə лы sa Јәни 

ан ҝӧ ӧтдР јә əcəl opel əə gələ бәд 

20 Сабо блә üs laz əd 

Ак, Әәә idə ” s. әз 4 (əb ə .. 

= —” дәдә ölək əəə GA “bıə = АЗ ед 

ЈА енә вә АД Дәб ələr Ад ају 
ın оздјҹә o çö 1 rəeğəl “əlan әд ə Фә ə фалу əlkə 

ӧз əəə İT əəə, GÖ elə 4 ДА јн јлу ба, . 

Cə Олд “ələmə say он .. Ә9ж02- ҝә Ы ән 

дә ба ә АИЛӘ əb 6 Seks bizin ә 

.—.. ә səl о4 дә зә әз" .. СӘ əz os 

on ә ан әдән АЗ Аилә ӧн İsə A ədib ol A 

ərə У Дилән las, гәд “ Azə ə es 

əs gül əəə kə lA ə 3 əə “o бәз зә özl 



və Tl вәд ә)? və һә — јдн 24 дә lo 52 52, əri 

ОД ak: дӧ бә 33 x sələ əldə Лу Лә 1 
Səslə assi HA sz он dəb das Ü, Asi 

ətə јн ов $ R ə S əə Ae 0 geolaz 

да gə dz səli əl sələ ДӘ ӧн илә Ezo 0xdəə) 

дә 5 dəə ARDA 3 әбәди 
ә ӦәӘз дә сӱдә әзл başl, eyi s gərən 222 

əl бӱтӱб ələ AL ələ s ее Gən 
әсәб “R дәб sala Az all 2 s az las A azal 

453 yo ayla nə 6 хә Тә A əxz од бу әј 

—u4..—— за slini dz yə 

SAVA AA әнә € omə tələ əz əə əmələ öyə S zə 

Ӧздә GƏL) ЛА ән səli о4дб A sə səl sələ ələ 

Мәзаз əş asa) 6 ә ә Дәдә, s 

ҹу 4425 труда Gələk çəl ə 60, дәдә сех çəl Ал 

әәә әјә 4 лә аз би aaa 

Sə vv "Aa... ӧлә әәә 

Lə о 5) Ло sə .. 296, ә ӦЗ - 

Је әәә Је Ҹә иб јада Са ə ИБә 

gə СА yaa дә əb Yo (ра уз ӦЗ Ада S əs s 

ələmi буд әд бал god xə əbə səl 

ә osas azə) yə St ама də sə Әб 
КР x bəzə AV. eybi 

Iii 2 



(Сән АЛЛ 

sasi əəə əLakə) 6, 44 rz lz x sə ə лбтт 

Ди 25 62 ЕА да ӧлә ә Рә аз зд ТЕ сәдд 

зә сәф ааа əb ЛА sək әл әда üləəiTə дер 
elə Авад ән gə əkə sə oz лал 
оз Alma və əsəb АЗ . TY əzələli 5 gələ 221 səl, 

ASSla 4 .. TA asələ as дә əsə əli ај ӘЛЈРәо, ән AS 

zə SAL us: gedə lə zu Lu əz Az, cə əə 

ДЕЈ: ә әз ə 993025 135 Уа lk ə 67. A AU asəə 

“iv səlis S ə A ələ ӘЗӘ әда 4) 
ə, TT Дӱ əə S әла ge рб də əl 3 

54 — cr “6 ну 

və əfər əzəl 

зә ә дә ун sız Şe sir блә -— ә Уд 
ə лдә gələ ӧдә дәм Ј3) ӧзӱ 6 sə. сәд ə 

Садә ә ә 34 qz Sas | ОД A əə да 

GET sə oğ dy aş ə” “ yə, əsi) Qə çə A ab 2 gələ сә 

Әзеә 6 /, S аз иб әд Y yə əyə ад Göl аб, 

24 dəy А ДА дәдә 35 439, oy Дал Аб Бә 

de әзди əl, yaza tlb yel əl səyi də ll 62 дал 
gələli Зән səla ays СД A ələ əl yəsi 
Ge ə İT əə, дајә səl, ДӘ ә alsa бал 
әд дә ба дәк АЈ. ә, a s 

ӧз зәдә Asa az aşı биј ə sk ya sə) s ölə ә 



AU Vi ALA əl 

ак 
ә $ əə Ку саг ҸӘ ОЈ уд. Бә дә $ 

изә deyl: Јад Ла A 

Вәд уд. de садә АЛАГ Да 090 6 gəli, 

из ӧдә әв Ы АС̧ с̧у лт a Әк әд дузун 
ИРИ ЛЛ 

ӘЛ 2 gəğlz sələ “səda ӧдә la 22 вәл 

СА, вәд 52 Asa Alo əs зә də Vİ 4 Оддуза 633 

дӧн İY asa ЗД dəə од ә хә бәз ӧдә 

дәдә ав DİL БА Дӧн ан әлә sələ oa олн 

vəl ӧӧ зәнн ә әнә səb zə siqi АС oyəlı əz xl 

ајә S sə ə “53 ə. “3 ə “ağa ə 

şə 5 2 онә dək $ də şəri Дӧәә ə 

ә Ејб әз os3 gəl ill Am од 1 

42, TE —. Lələ sl 67 “ va sə alə səlim 
ör әда. дһ To ер o. сәдди . GLF rə S ye 

әәә Gəzib dəəə əməl ЛЛ Y lə al əsi 3 ələl 

КИ gləylab ə ј с̧ә TY yil oz zə 

о ДА Од Әт ә ələyi ЕТА asl əl хи 

esə әда азб әм дә аил дә 
ә o o ou ə Ləm ә əmə зә ək aməl səl səs 

ӧз alla, дә cəl ә әјә СТ əə Әт oxı ələ 

Әм ә ə Ы оду ә zəl səl izlə TT əsə səl 

əd 



VU əəə ATA 

ҝӧј? 

дә ә 6, dəli ә ији Һз eləsə Göl оз 

ə əə ək Şə ə ә Se əs ək ә а 
ARTAR пејда әз ни AS sv ə azə əəə 6 all iz ələ, 

“ӘЛ, 75- al -— — o .. 

əkə ÜM, yel lə özəəək "dər ” “ — ды 

vi “ə ü “Au is, 7 әлјаз (55 öyə ərz 

иә S zz də Um. əy sələ ад азб од Uu 

m8 ӧн әдән ә SMR Azə dəl sy узв yas 
— "sə Sizi лә ..-. 2 ə анда бәјә дәб Дәвә 

22 o a ун mə 

— К 

ај бак дә ан са S əllə ә әт asas AŞ ALI 
“a əlilə јд səsə sit Лу дән ə јә öz ан 

До ә ад, ds ds oğ ама x. ə 

ИДРАКДА ҝӧзә 

бәк = Ми лу 2133 әдәби әлә dl АМ 42 

ou бә ŞA SA ARA A әз әр ад лод gəlsəl, 



AYI | eks 4 

ə AŞ şə 

ə бат S səyə әлә dələn ozəl İL фәзмәзәдӱә) 

Јӱз sə 638, 5 Kəb зд вәз ә əl Дӱн yə 

КР ə ə. ах 

ҝә əhdə sədlə Si вә 6) ӧмә osəl9 oməy s 

2 6 әда əə məl маддә) səl 6. әз 

kə A Дәб az, o АЛ ДӘ ДӘН ә səs aba ys Sisəy 
ə Сад (508 R) 2 - Са, әв ou дӱ 6 

(АД уд ә gəl gəl 6 ә ДӘ dəl дә A s də 

— Gölə о=6. Ед “bə s təəs lələ “nr 

сәзјәә 4? ҝә Qr oyada ŞEİR алә isə: sələ 

mələyə ба әмәји 6" seyi мә о= 

əb əs ӧдә ла Дәб dəs әз 8 ов 6516 bəsi, 

әәә ИЛ ә əy AA о һ оәдиә 8219 öyəbi 

ҝә üə 2=23 Олу әнә Оха суму сун ҝәзә вы Дана 

A GƏL əl s Оил оз кәзәв ӘӘӘӘ odlb, әзәл 

səl 2 gə əsla də sə 239 1. 

ozəl ә оз ав ödə “ödəyə əb Ӧз он Тә јә әв ds 

ӧдә Лә онәјбәә дәј əl Sİ зәде ов Om v ələ 

ЕТ sə ələl ән дәзә он Б ДӘ Q əə 

РЕА Vəə: sə əəə ələ 
Ha ə ə. 

ин 2 д3=81 Рад Əllə) Eda Və əza əli дәвә 



“уд ә AY. 

Qama сун vəl тм, T AL əsə ə, 22 бә oa ərə dl 

əsasə yalı, dos rağı (EdəlT gəda əsə r 6 “ə 

ram әдәб дәб İk 2 дәв əə 

Дӧн al ox zadə S gə ailə әд вӱ odu әдәб 

ol cəl dəb səli ez, İsi ə əv al, СД 3 as 

Fəzl ə “kİ yə udi dik ər ƏT "ə xal 

bələ su ә ә ДА аб əl 4 də 3 A ze, 

235 yə тб əb gələəəələ cəli, ЕЈ Ӧ Әз јә охун? 

дәвә ҺА ә dz kə ələ дә əs, 

dalaş ә hay Si,” АБ АДА vəli ləl Әл 5 LAF 

4 zə ЫД Лаба Лә наз zo AL əsa 

Озәз Q јо абр ды ə. ох илан ələ Ы. “zəl Ы 

cəb ür yab 4 səd ә gə Ад ez al dl 

“LU 5 Мус şə = әј oL S sə 6 за r 

məl 33 “ələl səl ü |А yəy mi) ədə Əzizə əl Sə, дӱ 422 

Јәзддә ӘЛ ә lay s adə cn дәв иб аб “sz 5 

әз оба јә зә он $ yə, yə səl ür. ЗД АМ 

Әрәб Ја ә ЗД ә) əl əlini да За 

Дәб dəə sl səb Хам GÖ gələ m Q yz 3 А 

ОӘҝә ан gə al və alə adı alə dələ gə ә yəlsTy 

Вә 055, дә 22 о Да osa ə YE: ələl, gi Әлдә 

a... СЕ. 2232 



Лут “Tə 

esi qu дә нә ән од asələ dəə səl Azə Şa 385 

ВС A ə aəaəə gə ƏSR a əəə dA 

dəy, gəli lab sla asi дәнә ә 82 all $ əşələlo 

ЕР alə o 25 Əəə əəə ДӘ, sal ə Us səl 

........ ӧдә әд tərz .—.. dələ İY şə C” 

Даба ад Са ә лс. әд OR or дә ЛЛ 

əs 4532 oməələ sələ? јбр. ОЛ. disə əsəŞ vəl ƏV 

üsls 36. О ЕӘӱ ода 9 üzə oxl блә По ә дер 

es ӘФДӘ 54 дә озыӘ Рә kə dəə Лтд ə 

= əsə ӧдә Әл әд Та дә səsə ələş 

GR enə одддәнә азб ә oxla UŞ әз ao Дәвә 

gəlsə до Әб) Ол Әз Ӧзиз 969 

A SAQ ДА ӧдә sa Baz ə əy аһ ајә əzə 
. АТА зә әз лә əsmə) Vs əz əə ӦЗ ТА ,д9 ... 

—. ət ələ əs Јакуб. әт 095) ss. Су ад 

yə əl Лә 

ci ə 

s Јәмән sy və rəl ЫЫ Dö divə ОВА дул dəl 2 

ҝәдә дәдд ә О ә әс сәдд Х АР 

зәр ” ӧз “əə ҹу. Бә . ди20 5. 244 m һә, 

аын M .. 25— сә . (4 

Лә Әз . də alsa ə R о gə: Göəl s ə. 



7 | AYT 

дәв üs del Əə süzə dəə TY ә ə ә Си 
ион ә ӧнә S əə она ДӘ (üə Ол 

ün дӧл G” иә, 227 ə EŞ üə iyə nı әз s dələ ə 
. Вә кк özəl (АД ə 2. a əbi 

онда əziz 42 4 vv О зд 63 əra ə 

və $ од se AAA sk səla zs ol ə о2 

дмә ay əzə нәдә АД İsə ozəl а- Зән 

ијә ту əyə, бадә ә ән S əs qü əsə VU Gələ 
ИРИ А фә бәдә ә 695 ә бодәсд дә 

.. у, nx. .. hət dd adə Mim iləl HALA “бә. ə 

әд 5. " — 4 ЈА . АД —– 6 " Ri m. “ mne 

ДӘН. 2-5 

әв абәј2 

x... әдәд ӧзәәж əə zə azər çə ил 

Əmələ əy Әк зәдә GR сә мә әд ОЗ 6202 ür 

Sr... Lə ə əə Gəli, əsir 

ӧдә 2) XY. le Vəə das adl odu 2235, = Јун 

S s, dəs ətə ҝәдә Ә4ә Rk = "S əə . 

QƏB A ə 2. вә səy ZA zəl аз ҸӰР o6Y = — 

kə- 8) Er ü 1 Asl Јад. "ајан — ӧ2 ӧдә, zə 

“SS oy elə) əə Ди. Ада 214 ə ə. 

A ə Üsul Cə” 924) О yalı əs ӧдәјә sib, ӧмә Alek ziz 

ӧЈҝ̆ кб Әб Сус бат səl, 24, Gəz əzə 



2 ә ӧдәанаду0Т yə sə әд. Си. çü рә bu s səid 3 mA 

kə .... Ücəliy .—— səs Öz, ә 0=8922 Ӧ22 

ə el бә Gələ əəə səl Е ss agla m səl 3 əzm 

A Әф де фа ә QSəə sis A o yə esas gl әннә 

AA әд М аҹ̧а M . əs Ә SƏNİ s ан “ə iə yə 

550 a әәә dö 

ЈАР səl asla səyə TL gərə səl, m ДӘ səl şəli 

354, әдд ә ӧд ӧз АР ӘЛ доҹ вә 49 ҹә 

Ӧз ју yə sa, ба 5, нәзә İg сә ӧлә TT m фә 

Әк ə zala sə “əda a əzəl ад üs abi 

заза уд Ayy əməli Tə әсән ба əl 
Әбд бә аул һа) ор ЈА, ibad 

ДӘТА Дәјмәз ан ТИ Јада, 

Әәә ӧз ölə səmt o зд ә dz Аз әз ЗА 

аилә Ки Ар 

дф ә ки нәзмә лн до аб cə S анд 
дә oğlu фә Ләл |, әлә Bə Gə —şəhilə 

25 bəli ӘР Әәә gə db vəl ələ m 2 иб ələ, 

arəldəlzalAla Su əs дә әда 

R e” 
2Za Gə B əsl as təəs от бә кәләк Ҹә сәд) 

Әәә әл вәба лн S 22 бә |“ 1:56-41 алә əə 

бӱ дә Sə ə əsas ја Әм 



о Qəl дә Од ан за, едә әд 

әт Фәафада әзәл, də gəz Сази ҝЈ9к, 

АД ӧл АЈ адлә ад ук 

rəylə дә зә zə зә Агкәнд ди М.Ј 
Qus” All əl ун вәзн yay əla AU ə 
(535 4Y: yə sul Alo 55 бәјә ОЛ 202 al Дордиә иб. 

ија зај әд әд ад ав идән јә ә бә 
GE dəl gel 4 ӧдә ee аја ә аб адан дә ӧдә, 

КР ДЕ ә. Göy, ә d аһ ај dər Ел 

ƏSİS TT 34 ӧзу oll ӧдә di ДА asim əə 

ət çə” Abas 4)923- ә Дәдә A 
ə “ər ) o lalə sə - əl әз әд ә 1 xl ləl 

tələ ӧзәк О ДӘ ÜL dz ə az sələ әдиб 

cəl ələ 5 

su ИЗ siy əə Sa ıı əma 

Cə A əl О € ələ Ҹо 4 ә Osa 32 2 дә - q ı 

Едадо- бәр одун kəb alo leş əv 

АК әәә ә ez os gəl дә özəələ dali ә 

əz ebay АМ нов ə daki Ün sz ak sət 
ЕР РУ ЛУР. бу ә әһди 
iə dəə уб бәм - 497 zə Да ЛА 25 Дәәдә 

Н, də ol gar az sayl gəmi giz dəlzit seal 

ЈУ 6 И нәзә = 51) sə ә ӧн ә ә ифдә 



əyə 

ə əmə 

лдә lə 2166, əs oz yə ода 6 az səl 3 ҝӧ 

ə ад. əlan maz sə ET yuz ola ul le- 

dəəə 5 yə 245, од мј ДӘ әд ҹу 

AŞ əə yə əəə a s алә Ауә EL sələ әхз Оне gəl 

Әлдә Ди хи 10 ЗА di s 25 . (692 дәм 52 

Ы alə sələ кә 591 mayə Ozel səsələ 4645, 

ә alə də ələ 

“2” e.ə 

ааа ат ДИ Је ЈА A ASA dalı ода) 
әзӱ ДА алә дуа – amm səl (Әәә səl бај ә 

һәб Ака ür oöyəəl ələl ДА әд ayla оду 

ӧз və ə СА мәбәдә, до bz, 25 033 

дәк о gədə əə gəlsə Səsə əzəl alə, a səl 

b = фә Сун ДӘ ла иә) ән ЗА 43 енһУ ... ДА 

ӧд Ҹола səbə sə дар ҸЕ" Qə A ән “32-ə oğə о” 

аб аДӘ 6396) əə yasa gül аз зә во? vərə дӱ аја 



Дузд AY“ 

Yə əə әз Јенә әзиз 

Ре ГУР 
“ə 52) дә ади? фдал Ок ә” (9) ə вәә əy ә22 Әлә 

ə бӧлӱб ә ӦЗ SA Бен дәв евә фә 

” (52: 93 yə vüsal ə АЛ јд geyi yə 3 əsl 12 re бә 

. оә22 ok мл әәә дәб. ər 142 cəl gəz 

Gül әјә 5, çəx dəə ӧл Soon səmi sə səl о əl 9 

asələ аәјбәә ә Е. ҝәми 12 əx Ы ә ə, . $ əsl 

Әәә, Сәәд Әәә dlə, səl әәә онл 

sə əzəl Од лә yədə ə ӘН ДӘ ан нәсх əə səl es 

Seul бәсхҝ̆ Сад һәдә isə lal uşu ARAR ӧд кә özl 

ад би дк, ада диз АЗ Һә дә әдән әд 39 ASI 

Ә2 ələ əəə dəy məyə Ал alə səl gəl əzəl бад, 

Ӧз ə dəl a әәә бәһ илә вә Rə əS илд gəl və, S üszəl 

“əə Dələyəl SAL sls, səyə əə sələ alə YT .—.. mr 

ви ЗД ӧмә мј s Ş9 ак онә ə? он Лә ӧз ох 
Gəl әда gələsi вар 229 әдә 92: yə ə İR 

ӘӦҝ̆әб üə esə əə kə (E.ə kı Әәә gəl 0. 

Əə səsilə PU бәдә əbə 066, fŞ ӧјҝәВвадј в)8, Һә. 

saki әјә ələ он ә aa DA 3960 ЈА cx əz” 

xə a. 



AY“ Лода 

ə ə... әдәдә 

Алое ән ӧдәмә, Коз ә ӧз5 

ди 

ЕР 

sov cü, Ələk GİT ələyə alə 2, ӦЗӘ alə ә | 

a ə əə ə. 

5 asi kə səsə dlə əəə “əə алә əəə özü 

ozəl ak, әзл ә Gi нм Јӱздә ol ə də 9 

Xaş Xa ук ə .. 8 сни ӘЗаА уд sö 

әд sal Зән сун тәзә ЕА онә сулу әнә yə ə GİY 

сәда ә с хә ә c Gəh ә LA ə or azə С 

ај әз gər Әләз ЈА дул 44 . Дәвә 4 

lə allı. ЈД bus Һә дә əə gəl sə yə ələ 

429 ә” Әт ун ə. 

урәк — də. a Ат sə a дај 

дәб ox ə 52, ЕТ ez дм әс : ЕА с ələl о 

du əə xn əəə ölə və Бә 

əə) aələl 

2:5) "ј 

КР ЈСГР СЕР 

РС АД дә садә 

ЕЈ bə әз әсәук gənəsi Q S ə əv дә S 

ели bə əl əəə ә it sedləaliS $ ҝӧ / Eve ğ O 



Za. AYA 

us? əz əb sələ Де јаса assa Də səl əl ə si 

Ae dür səl sə S ou əl, səb sələ ay sü 2931 ӧдә 
ва зала əə əz ə s дә 

ə ə ə ə ə . 

әәә 

әһд З узада səylə Је Каи гәдә 

s. Зәка ДӘ дә дәк 9 Ы Ə ә 

Əmə Sə ан və s Та əə əla ә sadi дәјән 

ВЕ gələ, çəy ə Ла es Rü olla SU = - 

фә нә) Suz əl. Gə ül gə ə səsi о Əl əsə gə сдә 

AZALAR дә задә $ AR səd Ar o gəl sə 3866 

əzə әәә Sədə yayin фа S ДА əsi sə .. у 2 və əY 

2——— с 56, ә nə 

əəə əmə 

(5 əə əl ДЕ 

дә Sl дә ә АДА зә oli 32 sə ədl səslə 44 

sanın тә sir əs Zə sə ə ааа əə azə, 

әсаса aa ә. на iLə vəs Öl 

ə ə. ə ЈА nün 

Задә eLə əs ә 5 əəə sil ләк 455, 

дәбә (дәр ә vəla И АБ ә ку 

дәј dlə ailə, Ән ОДАХ əyə s əş sl мә 



АЛ) даЛддә 

дәк ә əl, ӧдә әд с İY adlezal az нә A ab. 

бад ә” ед özlə əyə 

zz ə 

КР 

ӧлә ә 08 6 S ək əs sola дәб ур vəyə ələm iyi 

Əəə a İb ə anə badə q дәјә дәлә То məə? 

ә ЈА 24 ҺА ә Фәза ә 251 ФА (21, əsə 65 

бә dy sə sə 5, də бәк ә" ад. .. 

ə əla dalan Лә ел sələ də Şək ә ӧзә о=әзб 

ə dəl və əəə At və ə d3- dəl ә әд GA 

ӧжХ omə)? әјә sə ə... ez 

oəə ә ОЛА ayə ӧлкә Ли? 08, әкиз ОЛхәвли 

Са AT o “O 428 ыд, Ӧлӱ “3 

25 dan 

əəə (inə 

(yə əəə səli qələmə azə əəə 

“əəə ə ә. = 6 Gə дә бад дә- əy oül ab дә 

“ə İŞA $ esə q eLə БА АД 

5.0. sə, и SU geç Ayə ӧс аһ кән 

әда aəşəli 43la 542 . Јао сә 4 ön ӧд. 

ож= АЛА адәм də ədə ərli о МА gələk 

yəsi ül һә İY, 4 Cə ӧдҹәә фә 2 ә255- әджз 3 

siza = ҝӧ = Дәр АД зә A gay Lə ə ə. 
Kkk 



У даа (Ҝи. 

..— ə 35-ə јо di Gəz se srl 439 
ЈА Ӧлнод 435” pə зһ ӱд Аз оздб6Л кә 

DA yy əla ə сәбә дә АР 205 Y GU 

mət əyə а— oşəə xn... 

ә ОР izə ə ҹ x... 
Az ə həə zə dy 

əə ə 

дә səs 534 24) ӧәдә üzə ələ со ӧзҝә 

693 мәзМ Gə sə од gə vəla ә r ara ә Gü 

xə çit sə Әәә sələ əzə le ӧз əəən 
ОД АД нә sə ә Вә səli 0 24 bai işə БА 

0. ə... ән 

xə VT Əə əyə eb Də özi ÖL sə ə maş 

De ә nəə 443 xə ӧлә уд alla də сә б ав 
7:77 7757077 ти рИ 
səl o, ҝӧлә və ik alə Xo da LA x XA с 

Al ... dələ МА әбәр 2 dəs adat al Xo ə .. дәјә 

(ə 6 әз әхи јә бә. јә oil ola s 99, ДӘ Aİ sələ, 

BİLAR 4 әз Дејә şe Јәв dill ДҺ asi 842 

Оху ә ә ә әда Веда Әт ә 

ә вәд ДӘ ах cədəl ЕДӘ 32 oxa səbə 

Сәзӱб 24:10“ әнар зә və gə diz ә Да ал АЗН sü 

0 0... 



AAV Мәдә 

dələn әзӱ dələ Са mə. әз əsasə sələ 38 S 

əli Да dəs, Ов A ДӘ бә бә би 

"2 və, İT əə o öd кә ак әз Ali zə oz çi 

“əə oa 3 ə ələl sezə azaldılan aa ӧл 

СӘ од әнә m sə SİZ m5 sek sədi s 

səl An lə an So Bəz əə əsəd ... 

задә. SU Сб Һә АЛ Др ӧд сәда əə 43 

əə dədə ЗА әм ән əə İY АЛА ак о ә ozəl əyilə 

olmu gb ee sü İA əəəə Ələ Әләм ӧз он 

ЕктиКаКДиин 

əə бә О 

бәз дә nəmi МӘН 

ә. es ӧлә БА s ə ail s“ деб 24 ә мәс) 

(5.5 (8 0081) 6 ә azə əl əy əə əs 38. “əə əyi 

əsə әәә “əb: lə əli афә “əzə дај јә ли 

əsi yı Us” ӧд və əə ЕЈ ölək gə ӧ542 Ди. 

Adə АЛ Ән олн dibə озлд ДӘ ә ә) 

gəl әса ә ун ол əə dəl 55) pə дә. хә 

“elmə, ə. ӘЛ ә ЗА ҝә ун Әлә ə dələ 6 sə 

həəə” əl 

АР ЛИРА zədə 

дәбә isə, bələ NÖ çəl Şə әд дән Саб 

да әт ədə ад Әб, Ама би дә oll uduzsa T 
Kkk z 



əbi AAT 

GəL 1 " 07-ə çözə едә 

ик ад Си Ы МК ЫД... 

Јәләдадб әдәд ун дим АС 1: 

144 dəvə ә тәбәә ab sə ir Əşəbl 

ә әз Sie a. əəə sə Dəbil) əs Al zə R 

Ələs sər онә ӦЗ әз ада o S 51 әәә 39 sədələə 
lələ зә дәј Јао Әли süzə, “ əə 

Әзим əllərə ҺАЛ вр ома ə iləl ајә ә) 

ЈА -әӘ yə Диди Ələ sələ тәфә alə səds əlil yə ә 

ер Ја әр ДА иә əli Јад әз 
Ərlə 2 2 5 фә ənə bəl де Абу әл 

Кои Јајы b дә ә əəə bn əyal фә- — 

ә Дәм 

ə əl 

Gəzi зә ӧз özlə əllə səy əə ӘЛА si səy Ud 

Дӱӱ səl онд ә Şə ə əzəl 5. . ə. 2466 

295) Лао ну ХХ, АҜ̆А ад əm gəzə бә Х 

aza All Səsə 59 Әәә) AZ M Zə әд 455 omə zə 5 

ҝеј ә ә İeəl sələ eşəl AŞ- əmə јә al adə asd со 

“alə bi 433 3 иј ə esla даӱз 13 Ман a, dus 

әдә əlyə cal ge, дәг ја аф иб әз ала У, вә 

әзди од, 4 БЕН әда си әдәб АД Әз сәда ozll 

ЕЈР = əkooLəls yaşı əv ӧдә. Ол üzə ə 



Је əə ə ə A Sila әдиб dəə әјә вәд 

Gəl ə 

əə mt nə) 

(5) ələ 230 | 

дә Yə . s идә ə yə səs ӧз ә Ыл 
до Ст ја дә oli Лу dl Әлә сәдд də) cəl İST 

КР ə Arası 

bəzi әз Д ә. кән мәк ola 

ЕОГ за, Görək илә о Әв So иәбә дә 

хә Ӧд онә 

27. аҝ̆а 

28 oəəşlə 

00... AZ bu АМ) 

д8ә (9 АК АР ӱз əə (es əə 

Gələləə сәсә ... Qəd əə ан әз В sədi gə ələl 

3 Ы мә əl 222 45 daaa əşya ЗД ид 

anə ə... əəə By əzəl 

әздаб | çəmə Val ад әлә Мә 55 дуз db ӧдә 

ӧдә ә 2 ба әд бадә ӦРЛӘ A A 82 ә =“ essə 

əl ə әәә 45 cx 4 gə аһ дәк сыз 29 

1. вәә vəl 32, şu .—. çid 

0. dlə ox əli озәҝв ру. S səl Ба ҹы 

Дӱ Дәб иб əl ӧдә, әәә 5. 



ик әдә АЛЕ 

Дәб, аһа yab ab Лу 6 аһа зәдә аҹы 

Ҹә . әж2 57 ох —.— dəəə sala 

Gal ӧл 04) A әд дә olay О sə al дә 

ələyə yə AS АС ƏS јл 4 gəli ӧс Лоу, 

ӧлмә хХонХ yə xə ада идә iso s ә Ок. Ӧзвәә 5 

ls, ҝӧ çəl аз Х зд адда $ Əl səyə A dəl vəzi lə 

295 ə o3)ə ə olu 

Ла ... – ә 

ЕЈР. 

зә Ӧз мӱ За он ДА yə ül но as s zə kl 

2 дӱ vab 8 0558, Дад ol ди 43, а ə ezl--əl/$” 

S ə Al Qe əzəli az A blə sf as, 
əs 48 ə zə $ yesə ... ƏŞ ə ә Soul gələ 

ә әд ә бәс әнсә Мә Дилән бә o əə sə bu, 

Kə. so .—. Е2 ru 0. 

əzə əə nə 

бәз әд ә nəmi qelus- 

zə 755. Zala şə ə Azə ə ua зә) 

əz əl us СӘ ЈА фә 953 gə 

es... əş ə LAL ис̧. АК 

5 ə... 
gaza әзаб Л ya 4 Јә Дә alə əyə Bə əyə 

дәјә АДА ə ər ə 



AAY, Адда 

ОЗ дә Т ә .. “ələ mü ot k- Ҹә аба (49 

вәф дә GƏLİ is ii səziəl 5 022 Оздыдәј cəsi düzə 

дәј asa AAA gə aş онда? anə əə Ди lə 
1 Sə ələ ad ә вә ay səlləm səl АД вә 

әз220 403) Yİ За ər öy дәдә ələ sazi ин гәд 

ИРИ al oa sal də 
48 dalda səlli cəb әз, ӘН дә səla Л 624) 

səl Дәдә әд он ЈИ səli Јӱз әзәм 8 Ҝл вәдә 
кәз əbə asli да oməy сјидә јә m. 

sək ələ вәз os ə ə 83 əsib olgə sə, səyə 5) 

вә ата 533, dəə səl А aşa esə aka Şə zəz 1 

ӧдәјә dəə əm ӧз dm dağ xəyalı ә oli 

sə ə əmiyə asya, вәә sl КР. 

ӦЗ s is Aba ə ə: ӦЗ ələ ələ вдә аҝ̆ы 

(әт дә SÜR ə һәдә бәдә YA ӧдәди ... 

səl əlin ə A ak aç alə isə ə İY isa bn да izə 
səli ələ A M Mas sə ә DUA ДӘ Бә зә ба 

əə TL asəll sy сдә дӱ бәј, зә arə нә нә 

gə БП ДА зә вә ди sASÜ cəl. бәлә ət ə. 

əsə Şə дә sə əlkə TT 2=Ы olvas azil, 24 Baz sələ sə 

ӧз 386, çə ЈЕД özl səlisəə TT -— 5) ozayəl ад әзә 

ИКРФ сәф әда азд9 хә Ад əə ə, ca Yk ӱзвә 

də ЈҜ̆оз ox АБ о мн он Од zə Тә бәдә lm вә 

0. зә Әр TY уна сајә о dy cal аул 



15 İY, ААЛ 

ән” ai əl 

(əsə ələ 

.—.—.. ın. 

ӘЛ зә АД од) дә бан јн ә әт səsə 
ə... 
cə ə il eş ДӘ алан qaşa UL əl 33: дм əb 
OS ə tə,vəs ə gəli Bkz әл ДӘ əl -— Дәдә 

Ҹ АД Кӱ Siz Y azadə Gömür SERİ $ a) Ke 

ə pə sla" Gakey 22 Дал söə- gə ӦЗ дә məə = 

Е Şüşə 38 a. ОД Ləl gədə gal 2 Rz A əz 
оәһоддз od ә ət eb$ ə. Gələ һәддән Yə 

ozəl ә 46, Әл LU A S əla јесә əə 

də as АД AA ys ə вәди əyal sə 
“A ə ə gə əy sz Sə УД bz sə $ 
.——... "r ҝӧздә əsə ds əv ОНА Уј 

ки зә из 5 iə və R gəli əz “ИЛ. əs 

“əə əə ә ДЕ ge əələə бәз əbi, ə asur бдел 

sn бә, Ööə он Од алә sə Ло Ди sis әзл 

deyə од Мә 

22 ə gəl 

36, oldo дә О мә) $ yəyə Əəə əə o Gəmi ЗӘР 

səyə әз Və Ҹә qələ öəəyə ə ola вәд ədl ulus, 

“00. 



АДА Y. əbə 

əəə vət əbə 22 

СС РУН 

ОТ = "əəə səyi yə 218, Дәаб 96 ДӘ 

7 öymə Cə” Əsç “2. .. m gulu ə yə “5 

42213 33 s o ia "Ed zə r би 

Ја ə мә ә ӱн aş ələ “$ әд б səm ə” 

әәә озу 9 55, ӘЗәсәб eş, dəə 2 əəə 

a a əəə əə 54 

зә ӧл дәјсә Gəyb dle ә ЈЕ дел OD Y 22 О os: ə 

23 su, rə дә Дәм om ә јЕзә bəla A ЈА si Дан 

UÇ əəə ə ə əəə $ әд ә Ад sot: əə dəsi 

0344 le, əlvə əə 28 49 ez, ода 516 ә әдән 

ok əl ayı esə) Lə. 412 gələ сәзха əl әз 516: H 3 ədə 

Һәәә әз 0 Sos АЛ аид әд ЗА Сәди зд 
ЛА Ас хана сәф ә a" 

әз нај se ələ nəsl вә) ......n 

zr “Rəs 

бәм oo yəm asa 

əmə dala əl mən (səl cq çəş 38 əl iza Yə ә дә) 

АР ДА АР КСС ул 

Ӧвә Әзәлә “mə ə $ Sd ək Əzəli, "ə һәдә ӱд səl 

дә ох (səl оз сәд gəzə 04 elə о Əza əə “ел sələ 

de əvə, $ ох sul Әәә иә ӦДӘ дә сә) Gəmoll i 



Адда AAA 

ə әм аба ə. LəTA: gəli ӘӘ Tə ə 9) о=А 

pəyə кмә ədəb sə Dü sə un. бә ДИ 

yə vals ӧнә sə QS də о" әәә дәк: əhə oğ 

(9122 оз Әә 20” sal Gə sə bə Tl gəz = Јал ә 

ei АД ОЈ də ə sal də Сәфә -—. 

ја (Са ДА зә зә лу иб Х, Сза LA 

О зәдә лә öXələ ал səyə АЛ Ә Н он Даз залда 
диз иллдә зә Әдән сәф Бә вә dl azı 

әд 207 ӧнә Лә ələl ə YY (69-еј . Qə əsa 
ра, (əə üş lələ YA —...rxur ... 

Әсәд дә ди ҝә Gölə VA 7 кк (Да ə “uş 

НӘ аса кл оәдәбәјб ә üş yə sa сзӱ3Ӱ8), 

“vəl әд 4, 524 C” әј Ы̇ДМ әд gəh 22 ә ах 

әда хә зә Şəəils Дәвә Әл 

аб әз ә нә ә gə və 85 5 ə 

ə or də “zal maa 19 

Дәдә si s SQ вә Дәдә də əsə ДИЛ 1 ӧз. 

уд Әла Ay ә ар ә ST a ə зд ав, 

ајә, вәдә li al лу səd o əlləmə, 

әз аг ҹә. Əə əm ОЗ gələ gə zala £A asa он) 

- да a ə Özəl ады Ох ART 59,2 уз m... 

ə əəən во, rules СА ə 

“ləm oşe$ ol маз asl əə 



ЛА) TT xəb 

gəldik oa aş əzmə dələ se gən sev gə cəlal 
az ələ əəəll gəl asl o, əley aad Aaz ba 

ero 4Л a ə a ə an, 

“o əə də bəy elə alm azə gələ әда әд, 
зә дӧ ра, ə A əz əl əəə ələ, АД 38) 
Сб Хӧә бә әз бз özəsə 239 səl ” дә 

Ы nan ба. Озан О geziəi əə OS әА 4 о. 

ə ә əllə Ален нов ДИ әдән д ә дә 

4293) ət əvəl dəə 15 kəm əə gəbə oil aş .. 
Кәс 4 идә S oğul ов баба КИ 

ә $ bə es YAA ә бәм дә зә ео" 

“ədil aElə əy əsəs ә ətək дә silə lə azə) öz 

дә ДӘ ә ДӘ ДА gə ДӘ бл дәдә әлдә Əl аз онә 

вәдә 4 дә ны КР ЈИ 
nk 4 аја едә АД ər PAQ ЗД әәә, 

Az, səfi ge, ды ја мәдәд 22-ə bəbə ko- 

23) mə, A 2 bəbək GƏLİ аг 2 cəd 244 

xsl фәадд Ја едә ək zər АР РАР 

дм дәг ад ДӘ улу 612 ӧмә .—— 

Ы ТК әзән ӧл әз ӧз 046 ә sə sə dz əə” аз 

аза səl әз ада səli сәји az Ş Ләк əə Ф 

сә üz, КИ 4 2 əTə səli әәә 

ә züm əə vəs LƏ ТЛ Sea bəl os zəm blə 35 əzəl vəzə 

ӧдә дә əəə TY gəlsə səl Си za ss ДУ Vəl 



Пәһ AR. 

əm pəs yə ədə) ss Uni əli әз Дәдә 
ЈА Аба оф Ыәӱ әл üş Дак ә јән aş dəəə y ДА 

әл Ы ДА мәјеДА Em as ə, АД sə AŞA 

дәк нәјлә, İt әәә 

2 "4 

ӧд озон 

“les 6 S A aş ıı a asya 

Ələ se әәб2 ӧзә ән Әӧзәз m əəə Sə ul ох31 

əə İL əb рб Од аз səl əə 8, dz ВӘ 3. 
әз Фәда gəsil ə ДӘ ӦЗ səda ан, азыр 

Də он və? Он сән səl əbə əə dəə os —. 

o, əkək Lo Y. ol əyə dək esl 4, “əəə 45, 64 dəl 

ӧдә ҝә ЈИЛ АД Ан оха al qalin oll ә әд 

ӧз дӱ он 0859 səvab yə gal aş osa, “İİ дә əə 

дӧ ода Әл kas szab лә, səzleəl es. 122 

. (= әз) ә иләдә ӧзӱ ад 34Ҹоддо–) 

ион Јана әз АДДА За әда даз бе би 

әд dibə мә, RİR əəmal əyə Ди ЛА Glam ai ДӘ 
SAYA əə ники с ДА 

дә дҝ̆ ајр 
Ӧн әдәб Әһ AU 

ОХДзән зәдә зә ун нәм az səl бан АЛ 4) 
сә әза, ə ДӘ лә ДӘ sə ДМТ озабә 



AÇ тосдаа 

“ləb 8 ә ә oya dələ sit yə, ən əsa iə yə, 

одҝ̆а əə 6 ələl oll 3. дәб, ә. s ӧз 04 

әәә ə əəə ə 

ди ба ә 

(5) əy дә20 

Ol a 24 Uz Səba дә ут ӧдә 5 öm бә ә ә 

2 ЈӘ нәјин ДӘ Әлә дјәә о 
Ку s bəyək ии ун 
(Emo Güllə ə əə. vəla duqda 

вә əə əs əl dı Ga ə in s. s 

ҝӧдв MƏS ун mə Ы аз Şö əlan, əs 22 

uş alS дл əl ə вәәз KA yə əə 25, ($ бә 

әлә ә әм дә lə əə əl ук) Olm gləəl əə izə ola =, 

әмлә аз дк 1 Sis 09 "duası lə lə səl 
ua ə. Gələ vn Ayılar 

le” ir lz, de ələ əəə ә up sə ə 

әлдә ə, 4 ə dəbə üş əə Әлә Ge osa diz əl 

gə ölə су duş 057 дәдә әда ələl sər 5 әда Әбәс 

ЈИ ә eee зә. ли, yüz sə gü iy 

иззи ЛА сә ST gə payi) 62) 55 içi o öyə İY. ev әнә 

ələr "eş Сед ə... ӧдә la 05 yə 

r 5 35 də cəlil geri yas вә di сан əl, 

тг an olkə vsəli tal sz x So 
Ју ДАЈӘ да dəyə АЛ r Qaz. 



Yk ət Ab ЛАТ 

Каја дә дајы сан әнә ә ту ә) 
КР səl ə sə əbə ma 
öz əəən esə ool, adal azə ailə ədən уд Az “zəl on 

İB ӧмә әәә 93 əs” ele əllə əs ə sr. işə ara enə 

дәјә аб əəə ys ai ӧи вәә gülə səhəsi 529) 

əə 2054 

Gavə 

Ер. R ә әзән yə 2 ә 2 оә ә әнә) 

əllə әз 6229 əə 022 (sək bəl əzə dö 228 8- oşis 

о Sə ( “593 ozon = “ə ım ə 2 “д £ 4 

—— OLA o 7. əə ə ə ƏLİ дә iə ədl 

ə yə kədə A.S) дә ә sul gl sü əl əz AŞA 

ә səl ds əğələ Fər ——.. од vaar 

sələ) bə “2 

əəə məə ид 

бз 0220 

бә әфәл, səb АЛА ləsi, əl 

s “ölə иб би = ди si ә əə lü omə Lə dələ 

ass sə ol ak zs, zs, əəə $ КР. 

ох sla yə = 3хозә дә ə ә o eol, .. дәдә, 
FATMAYI a rn Ру 3 иә ası a 

Ода əllə вәд səla аз Дан dəyə əy. Ə əllə 

əl ə ә 6 алә /9)һ ALA дәб алә, 395 S. од 



Afto Th5TA лдә 

də әу4 . 2-7... ад фә pa, 
Әәә sək дә вә Şə SS 6, лә од ав Дал dı 

дәдд зәл Al dl də) Göz дәв Ad ə dət доҝ̆ 

ДА АР оз ә Әл Ы şə Mkr... 

42995 судхын obada gey сә хә lə zə Ы ДА əs əə ə 
gə, slyyət ə cəd əf Лә. Јаз GƏL A Sə “ə сајда 

бә әда сә ә Ди Лак Al .. 4.09) Арифә 

100 әд ӦЗ ә әмәф ан nsn 

22328 ə 14 

бә зә 

məə бә Ада вә ДӘ А дәвә İİ 

кә ән бә зд AU ə 

AZ, sal ЗД əə əz əə pi alə ələ әз lll 63, 

ə 05 sillə yə 3 ə ə əbi şə ундо 22 oğula $) 

дәб adal adl səyə əəə alla səli ga dəq li 

əəə ələyə ӧдә Alam ə al sa o si sə həə 

(əb фә əY бәм elə pəyu Әәә АЛ ə 1” 

65597 2 əli ӧз из ӧз ә әд dz səl 5. дәдә 

ət ə ӧзәк дә 22 023 ҹәЛ ӧдә“ ox) 

= бу әд 53 кә Göl дә də =5 SİL “ə ərlə Ӧ2Ӱз 

ә əbə аҝ̆ 

(5) geyə gələ 

əəə әт əə əə Öl ay əə, де ay əl 164 



туу даа AT 

əə Rə 

Ӧд ələ 

ə ekisş 7 2 8. gül әјә) hə üm adə ә 

ХЫ ЈА xx. AAA AL sə ə in Kez 

AAA ДӘ, ola əəə әз Saba səs dil əv di gəl 

Tə - 216" һәзә6 ss әәә ох AS Јәхоз6 

адах Е4 7: on əə ən АЛ əsla 

ДӘ нәзә ЛА əə 6У дә 29 аб 3 əyə 

ŞA Əə əm ə A Au dı Göl sl 

ə “əl ər, pirə ə КБ Де AT gəz аб 

5000 0 50 zs "ə Ölə zəl iə q ə 

3 37 sü İTƏ iə. S. 50. rəsi 33 eyl ә 

әкән ат ə. 

əəə li ə 

(5 əə әдо 

әм ə әдән бәлә) ә AŞ əə 22, ды sou 

бә ән dı Sə ме A Az Sər лә, 

Asli əə əsla adla “S sə, Дад e2393s 

ölə os вәлә 0 Л 6 бә ə. 

— дәз fiə su əl sə zz дә 5 Јән дәмә 

ја ә мә ә ә Әв әјә “A yz аз 

gə дӱ вәл salan ıl sl ә ә азб Göələsəki 
“za 3 Ја sal Әәә ә әдән дә дә o 



АЗУ kələ 

əəən бә şəx. 

Озан зә bəsi даа 

gələ анд Әлә Дон ..——. 

.. dəli Mp едә əə ə dələ (Аанг A 

Вә sə З.Ә Kəbə (4917 ЈА ДӘН 

әј xə is Ми әәә səy Фон, əf aycan əla 

MR... ə açaq О əə ә? m 122 

oəY 24 2 до ә но од әдә mə Gk ürə 

əə əkə бы S Kek. Məh 

ə ə “.. ОД ələ əə ə Vo, = си Fo 

дә Дәдә ye ә 63) ik os дһ (AMİ sü) əyə 

- 15570 gəyasllə ə ADİL, За та ри дәдә 32 

əş Əə Дәвә 9 зә 4 - ə dəs 40 də 05 

0.0... зә. 
КИРС ба, вә 4 3 əə ... 

Rə ə АД зәнн VU gəli gü s dəl 

ак bu evs elə, дәдә зә ӧн. ər gələ “öyəşyə 2 

Дәвә За АМ сн azə 3 Sİ m ДӘ ан 24 

бәси əyal Ада qə İsa a сә sz “s 0 

бә ән. S AĞISa yə 21 A A, Ди 

О ДӘ əəə һа ə əs sn yal oa 

о әд bə ӧл Sİ ә = “ də 5 əəə 
LII 



Vl şəbə ATI 

Gözə əl әәә адәт 3 ОР ay zül Оз) = -У охла Әв мә 

јәфвзӘаддәсдәБ әз xəs) ələ Cə ə M Лу. ЈА ә 

Әәә alə диз FRAN ЕР 1 

әз әл ди?) 624 дә dizdə ә5 2 əla 64 əəə 

ӧзә9 кә) О. зә ә şələ s A zəl FİY хә səY 

дә Ахи адај yas ys дн qula ət 995 əyə ələ 

ƏŞ од әз azə zəl ӧлә əəə кә. дәк 5 лаҝ̆а 

ОЗ әјә хәз зә) ә) Әкиз сәј вә кә Н дә ələl, 

elə il 

əəə zəl 

КР ДИ 

идә lə ə кк ә ил ə Siz УД x de əəə ül 
25, sə 75:5— rəli əvə “zə ə əə edi arıya rı 

дәдә et b. әдән су ДӘ ә əə 99 fis 

СИИ  ОЈДУ dz ду ӧз әәә Мәс 

dəəə € şə ән sy os səla, Мәл 1, ҝедә. ә иә 

5001 5 ә, бәләд ən ar Buy хә oŞl.ə 

5: A ək sə оз ŞAL yal Se səl əə 

-—— ə - — ә özl 3 сәд ә Ə. 

ваза |, АД ә 57 ИКИ 6 Ли ил — 9) 

дәр ЕДА АР АР gu Aidə " 

(33) 2 Və, Less. ә A VT. əə, s 

АЈ хи - 
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ӦӘ əmələ әбу əzəli ez x əl удан yü əs ох 

Gə ələ 20253 93 əə әв əməl sələ Ај ox 64 

gö də дә Oya gəl әј уз azalusəy = Адә Со әс 9 6ДР 

qz Sa әәә ам ә дә GƏLİ ХВ од аб одл 
дә ӘЛ ди ДӘ işlə” лн 5 os gələ səy әј 

вдә вәә әл ə ə оз SU Gə сәбә идән 

“əə səsə әда А ЈМ, ад sz ayə дә бәдә бәз .”. 

gö” “əə ӧБӘ ад əl əəə он Б од ади сиз Mİ pər 

Həz as yəl dət блә әәә нә SA zə ə ər 

sək A də s sla 

əl ДӘ одла eb a is LL lə a нәзә Xala, уди 
КУР Dəvə Si ə Си ку ии 
ə sən şi ан slra ии 
sələ ДӘ 9 енә 42 Дӧн əs3 ə 020 

идә әәә ол БА лу ƏL ə, .. 

Lə Tİ yə əbəs әдәдә yə аза) ir. әәә sə dəl 

РАР АФК КАЈА" 

әәә әд ади) Јр Ku Ye
r Се 

əəə (əmə ə yşə | 

дә aşel лә oz ə GA әт SA) идә şələ 

дәб əə ələ 

әт Ge да Кариб edi ә sz AL дал, əş ap од 

Әм Alə ay sub AT Əəə ələ yaa ЕЈР. 
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әд ii əə ül әнә АР. әдәд от. 

ayət azə әз ја Сәда лә, По әәә брәдә 

..... sv) $ рз бада уз СӘ уТТ вади лан 
ии әһд ба әд АЈ 

“İTE јә Ланка ааа сә, ayla да səl 

Об asə3 53 ə 3 АЛИ әла, дә 

400)" əs zə 

ə дә бәдә 

1 Мј x ә ыы yar, S 33 kəsə 
əzə ə Sə. əmə alə O) (2419 lçkə (Saç “ə s 

A ә Də çəlik оҝ̆д о дәдкб, "əs: .. 

Дан фбә Alə sal əz мәдән asi Ae əəə 
әәә бә ә. Х Мејс дә) əs 5. 55 ilyas, мы 

ЕА АЛ 
вә суд8 дә ӦЗ (= СА Ада ә Y ya = 4 әхи мә Дӱә 

Ад əə A əy sə sla AƏ sə ə əl s dalz ə evə eləməli 

— әј Һә ər .—. e- Öl, dize$, esə ez 

əbəiəl ә vƏ. (Ы с) s Əəə zə әзӱ əə 

asil isi, sə ə 4 ə zə cəl ə әли LAL 

Әз 2 8 Əl use əs 

əə ərizə 

du Ay əl Tİ ea səmə Д.ӧә ozəl 22 ДӘ әј әд) 
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Ad. 481 уд зәдә ә 2əlo Az Hn “6: акад 

Әәә 9 Әәә Gülə ula о əmə aş анма ӧдә 

—..2-—- ŞEY yiyə amili ә кә 
БӘӘ, o”) sabi ас ДА Mədə за ә ДӘ 

gəzmə Gül хә) £ ə z Vit: əəə üə səl GÖ дә Əsəs 03 

иб ән тә k dlesə Qe gəl Qez бә) мәдә 
əsil сәјв. dət 689) (ə) ə 3 ozəl dəyər s 25 s 

ək Azə əəzə лә һәдә Hərə asli Н İİ sm, 

әдән ОЗ дә ЗД ə ee ЛА Әвәз ун 
sa дә ә. Tərə pə əzə sü һәја Д 51 әд 

һә in ş əz vü 1 ДӘ, sul s) m дән 

.—. bələk kəsil oba ДИ ada s lo zi Şeyi 

ЕЈ, Ли ə ӧлә Дӧрд әзди yi US 

ӧмә иј 423 5 al 65, iy Ләзҝ gə daz əl ləb, oşbl 

ə a ə m ə ə ə R 

AA əs. sı ДА Ora ДЕ. . 

əə əl ƏSLİ vəy зә 54 ә Azə Azə? 9 öyə lə 

ex aşı (azə) səlli, П. ss əy azə а ” 

АР Sə Şi Ac, S əə liz 3 

cəli ә $£ 5. ду ubə “əli ӧд 

sü 5 - s 2" Alə id Де сәј Ад VTA sadi gə бәд 

ə əl dili: “axdı sək sl) əbə 5 yə Tə AZ ALI 

bə .. özəl дһ SA дл əə Eu әз 
ӧз ЈА üslu əksə дә YY . суда adlı, la sı 



Yə zəl İv 

oa də Göyə —- del rəsi ə əsi азы һаәодмә 

m бӧјк lə) Ал әз ҝә) ајә asələ. əə 

“əlilə ики, əbə дәд və ə 63 İsə ә “ә eləsə 

вӧӦ və, ə ə əəə әд sl əə oəəY 63 gəi- 

Sal əs a yə ə xi S 0296 əəə AL ə 

ləyə səp aaa əsl yy sət ə əsə 

ce” əş sə мы = дмә 2 = ај2З ел, 33 

ә ам ӱ ә әс әлә ӦЈӘ мәс Даи АК дн 

ЕР ИТИ 1 елә gs 
ә Aa ады dz СА, ЗД Бл 

Ӧлмәз сәЗә ә 4256, ə 19 дә amm sə, gəz x... 

дә ДӘ əbi əməyə Сјә ә. ә boy 453 ӧлә дә, x. 

ӧз A ə a зә јә zil dəs 55 ələ əəə S) ә 

vəli МА əy 2 samil ela BA 3 səsli lə s 

ајәси 3 maa dələ Gİ ə - дәмә 112, 

“Bə ӧдәди yy a əə кә әда Дәдә dəbə 

gə Əl le səla gə TT ədə) Xə ән әһд ан ələ , Д 

ада ән Ӧз зә 

əəə Әәә 

Ӧзәјәәдә 

о)ҝӘТ лә АДИ әса ә ә ји çu дл әдәдә дә esə və bl 

aA- OS әдә nu. er ә фа 

ад Дӱбә ə ада Да. t Vəə Gələ S ss 
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Долај бе ҝӧјә 1222 ЫАаз Ел да Н 

30 “5... əbi ALL ez dəs, lə O şəzabA 

Һи, əl. MELAN Ay əl gələ dəə АМ 

o ада ДӘЛИ yas S əyil әнә mz səl əzə cəəniğ gəl 

2445 0 әәә ə əsi АД әд sə =. = әјә 29 

4 hə) Lə 28 ад Бәд Дәб a дә дә A 

bşəz dələmə, /Ә 57 Аз ə Azə ə əzə 1 

ад, Hə ərə 2ə Дәр lo Дӧн АЗ вә dəə 

dA ƏY ә ам mm sələ әзди dəmi Gr 

Əzələ с ӧз оДдЕ Һәә 3 әб5 зәјәдә,д gəbə вдә 

AAA ə əs, ДӘ, ДА за ıl зд вәдә 
иб əzə cib $ ал Лә alası ə (ҹа zə Sər. 

ДӰ gəəə ZA zə Gələ MAL А тәх лә әд = 
әл ан ЗД yə ох UL Әла Н aa 

esl Ti əş sə” səl ədə dəə Şə O, вдә dəsi Е TV 

Gəl ələ, әх От То әјә аилә Ли. 99 

әм çə о. ДЛ ә одә ӧдә ДӘ, дә iz 

од, ДА әм, Бәзз ту Ди, ӧз аб әлә xəz 

әд əl A 82 439 9 дәг dm иә ТА едәр öv əə 

“ələl əl, əzələ Ti 3 ə Әәзоддәа M Дӧн еј 

аддә də gələ, ələ ба ә әт. ЈА мә әм 

иә јат eçə ӧдә səl сәф әд 22 Gəzdi әд дә 
oo Asia әда Дәфә Ад алә. 

5 ААБ анда all зә lz ə әд “Ya yil çan dəl 

| 

| 
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Qəzəl әзән Сб дм) фаммә) Луно ев Абу də zə 

elədi S Şə ЕЈ. 

2. 

Фә дәдә ə sə Gəmi üşligsə 

ЫРА 1. Н јан сун2 

“əb фан pi Soso səl — ə КОР s bərə 

ə” Ale yy də yə əə sə сун azal A 2142 ә221 

ӧлә ди də ДӘ әда не əsil £ хә ЕА дәмә 

.... 21459, ду, ss) elmə сн və, vs ADA зуд әәә 

lu ə Asl yə al АД әд аб asıb “dələn gə бә 

əə is ән. əəə yə əəə a Gəz, yə aliyə lalə o 

ələl peç СК АР Ы 

Андерсен әз Әз нм јә ЛЛ ә зәлб 
23 ә, ə m за Ы əmək, 

Дәрә əsə əkir ze ə dola дәбә вә sü 

ə. 

əzə özi əzə 

(9 əə 0535 

məb dəə alə a əsə АБ so izə) ӧәддә2) 

Ӧн ән әз Бәлх АБ ә, әд ә ә 

әдз 5839, Ју əkə зд дә aləsə Ј8 зәдә QA 

ҝӧзлә ди, ds s, Ада, Ələs дәз 

Ӧа зә ә də - “YAA əs ə әҝ̆ ӧз лә ә5 



А.о s . 

ам ал әд kb Лә də” ə блә ——. ə it 2 sələ oŞ5ussə 

дәдә Koşə əllə ala АД Gi əəə "ә ... 
, R? m 399) Çəmə дә ҝ Az Gəl ə ə һ n “Лӱјдаб сә Ада 

Ја әдәд әз абунә бә 

әми бәј. 
Gəz əəə “S zz əv 

sər "muss Kə zs ə ə Кр дә Сд əzələ алә (əə) 

ДӘМ ә без, .. Ҹу ср - = ОД Әлә 3 с. ә “ar 

VA ујздә од bə sazz əəə ән ЕР) 

5 дәв, 9 98 Ада 2 Әв ду хә ҝә, 

dadı за əb zə ə, ет ay ән Go so әд 
ә GOR 00009 kb и әс Ел т. ET 

Ад) 557 (sy sal 3Y əəə as as əl 65, дә 9 63 Aİ ә Ер”, 

əə AL ә су Дан да s.ə 24 Azə am os (ölək 

dd ııı yayı paralı aa gə AH, si a 
əs əsi “Әл sab sə ül əzə o | ҝӧзлә олуб. 

255 (əə Sə 9. 695 ə, yəl Əsası 

ol 4 ə d33 səl əə əyə Әкин 2 

ə İN ҝә dadə ir ə, əə esi, ərə nını pə 

ә јә ses “ә ә ” 

әәә əmə 

бә әјә увән 
(52 4: иә “əə zə) сәф iə Ал әда Ада = ха də) СА ВЕ сә) 
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“ğı Gəlsən ra әд әв Од omə el m ех 
dələ ölək əz $ əs, ЕЈФА вәд Ад şə ЈЫдЫР. Ари 5 

də S A аза тајвән gi АК ти səli с, ә Ака 
ӧзлӱ a ssis ола әјә ә", 5—. дәдә 

xə ҝәзб за бак lə ə os, alə әз leon 

бәк ОД gələ əəə sələ ə ӧд ə дӱ əz әд 

ən UR 25 

диз əə yə 

бәз зә әз60 49 

АР АМ Т Mö esl. ALA аз аб sə, Vl 

əx a -£-—.. ək gladəə) əs sli әјан 

әз 5 4, А 2” ə 2467 Lə £ әз kə ələ — 

c” һлл Адәтә — 22 ӦЗбә” Cə ız ə 

gü xəs? бәдә ə mzləə sul zələ kləy 5 omə oS) иә 56, 
Al ДА Хә ət əsl ərə 2 иси * 

ə 22 3 631 јзод – Ад, 5. 

һәздәә 5 o cəl, Ur (7 — әв Özə вә öl sə 

Дәдә ә zə Мә əyə b əl gə zə ə Və 

əə ә əə ÖY, Ы dr 4 os 44 ə ӧд “ə ə) ә 

7 lə gala S ou abu ssl S əsl yk 

əəə Sə zəl 500 Səy әд iş 

ик ə — јуна ә Züzəli asiya Фу. 
зд x ək Бә ә . AA25 2392 ola $ 
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Əəə ә sum әјә s —. ($ ə АБА" Ы dəzəT 

бен, ӧ9 dələ, бун Güz 5 ədl .. Aşəbə azə gəl dəl 

dz вәлә) Guzel sə ән әлә əsil adal 

Ыл Аһ ДА = иди бә ДА Ӱзә ҝә Һәә на 

СЕ gəl: gə oll, os” ARə)ə- ə 3 səl һә -Ҹ ə mə ə 

a əə ə... 2... 

әәә əə əəə A AU ə o özəzəs e ər. 

КР geti ə 2 ə əyi 62 əəən 
se MİL yə əəə ијә Asi sələ кә ə ələl 

за. ол әхи cəl təkə De ələ ləsinə 938 ӧгз ALİ 5 ğ 

cə Әләз ән vbİT. yə azə ge s əxi ләл. 

ə əlinə TİR. s Ы idik Sə әл вәли ııı 

ә СА ə ma 

5 səs Cə” 

(5 əyə Alar omə” ğı sus 

ə əldə вә Şiz дә АД ә Ди yalan siz зә 8 Сәнә) 

r 5. 63, “gə gəzə adlı əb ai d = gey 

se Gə m баб əy əlil al sə Şölə әв ef 
səb gilə oa ә СА ələl olı ӧзәјә ӧз əl ilə £ dul 

4 дәдә ав ДА Ди yə О4 адлә də a al şaŞ alə 4 

sələri Gi əyilə “dələlər ə 
Qus јә əda əli gə və, Еһ ӧдә ә А ул кәнд 

тә дуз asi ül ge ОК, əəə sə, üm дадә daxma тә 
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иә: € ak ә За За Јӱз 23 “333. əəə 

— ә һә ә Дуа SOLA АЛ әдән əli ə ayə 

ән Öz сә C” "rr gə cəəsilLə Ед За (әт ОР 2 

әз они Ан 31 2) әд е-дд ЗА sələ 

Kəsə cə ƏİY ок 344 167 aa o- — “32 en 

öv, A a ЛА хн —— ss) təs əəə Era Vs 

ə 2 бла s? bə ə yəsi x” ә5д yə 

vəl Öl O ə b çəki gi “əyilə ə 2" СӘ ЈА —.. 

оз хә ovla, 5 оз ədl Ов nəl be Al ə 

КЕД ак bəzl Rəb ӧлсә s Şe, Şa 

АД Ы ә ЈУ. “дән ku YR ə dlə 

çə) ә -— ә lə Ј3 оз ei (7 д. r Us” 2465, 

им 2-4 ә aəsizəl ə s ARAL ə əsə, İK 

әзаб ДЕ işlə əə, özəl 12 əəə Аз Дәм il 

АД ДА әд дә ai о asla isla au o əsa == 

s әнә 2 дә x... 

А иӧ = ОР әз əb әс У од јаза Ҹә вә) 

ə АЛ ее, ҝәӱә- əə. 

əə üm zə 

(5222 дә аб 

ödə ə dəl о, Əl ә әз уз 3 $ də ötə əsi 
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(EA дәбә о ада ЈАЗ ел9 дәдә .. (zə sə — 

ne əl sian o ə SAR A a 45 

дәј, ә cal иә ә он Lə əli əy aşa se 

ola osa əsi alə AQAR ә öylə вӱ ӧз әјә 
ма Ӧзәл он тәзә aş oli ə small ә онә 
дәјә özl gələ a sə "зә одда 3ә нәзә 

әд Јева Hai isə ik əli лә sm sal АДУ зәдә 
“ə Да Лә kəsə ад - ы һә и 
ӘЕ әнә ələ ода oa os asl od əə) 

dəs ӧз, Gəz ge ə ƏS gel gedə ələ У ә әәә 

Sözə зд 5 öm əə1ə3 əyilə asS AS2 A 334 

ад оз АТ әдәд вә sa —дВ ајәдә лә ар 
бә АЛ әда Лә О ми 

“m.” o çi бе Х TT әда ЫД ЫВ ад бә ə... 

Əə Sə, TT дәдә ә иб: ож2 oks Gəşlə ls s, 03, .5ə) 

"241 əə Yi all ә, o $ ol ӧх дә əə Deri о 4 

“əlaq сл лдә ga To онә ӧнә әәә нә 

Al əsin аз ана ğa, ӘЛА ӘЛ Аја о о ИЈЗ 

ә sn me. 

eu yaa ək 7 ai A öə та" AN əsə aaz sz : 

“ə дә Ед оз alə дилә ба Ы Ы 

Белә əə ӧд мӱ ВӘ Бә gələsi ӧходТ әз 

Аһу Sel 81, SAP ада ада иб а-д 



2. 24 дә. 4-А 

Genə Ја) ә A ə : “uba ә ЛӘ да "laz 

Еһ esə eda gə sə səyə səl әз əsa” тҝ да 

ӧмә ә ә ан сәбә səsli зан 5 0 ә 3 (43 ә” 

..... ҝәдә es ə. “əyə. ə e.ə ӧзӱ јәфә 
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ДИ авиа Б кә әнә аф Ӧд bəz el 

əəə əə zə 

7:5: id ib ди ә ајә вә ga alə aliki 

од 4 məli 59 əə əl 4 оз о дһ 917 92 ха 

лајда ә Лу 6 С̧а ə. ӧз" Е2 9. 6 2) сдаВ сндә 

Саад 55 29 662, Sə әнә он 

Fə ələ MA ә: Да ани eye ДӘ ја ЈӘ фи сдә ao S 

ЕА əə LA Һал əs ја 

әд, də” сизи . “ə әәә 

əzən əəə kə 

(9 əyə qəs məə” ах sui х Ән 

od әв иб A de əə А əl AA ада dı 

02 59 уку ə бә ОЛ бә gə əl ЈА ид. 222 

AL ә Әәә şö 7 әлдә нә ак әјә AĞ) üzə 

“13, 0 дә аз ül saa сәна aş yal ӘЛ ələl ə 

о дә, дә о APL yə GƏL səl Ы assa, бә? os. 

alla. ez al A yy ə gö Gəl Çe 5 ak, zə s əra 

фә şəy 269535 dö 2, ərz $ əə ӧл ЗА Ју вәз 
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TOM Lu... də A дәјә бәд kə ə əllə хан 204 

ох А =. örə, olo agla lat әхи дӧ әәә dər” s 

Al S s.e ə ə Və ə Һә səl зә АД aa 

ха 23 oül ei ə səyğəl il piyə sökə "la гәдә Јаз дән 

о. әәә Ы ә ӧд 

Вн 

вәз Ar 
ЕТ 9959 оз АА ül ан gələ sələ elə ДӘ аҹ il 

сәнә əə ez mı gəlsək 22 Әләз və ə лә ə ə Sizə 

дим фә 4 әдәб ə əbə ik A9 sal öəəbül ха 

лаз səs səl бә 52, aa zə all LA ə zər 

Аб о аз хә мәс nə o oz ez ән? 
АД за ка ALA Ы ә са әд хас, ә дә 

а? ә ә Әәә Gk zali ә Qaz əl yal ədə əl 

- ба С̧еф hələ sls ə нәзә: 

Олу 1-4 zə? 

| 1. 

бат ә Çər rə GE ə вәлә ədə сӱдӱ ok сәји 

alla, дӧн Де Да Лә әнә ОЈ özlzly oll ӧдӧсумҸәу 
дә зә AL bə аз M azi yə јә okbis gəl АЛ. yə 

Әәә ələ al əl ölsə $ ələ Mər A əli 

әда зыл asa əl ад ay аб elə zən əə 
ОЗ ӧз нә ДҜ̆А (A əl əzə SA AL zağ ül Gəl 



дә 41. 

də əş .. о ә 8 ә 2 бәла “İs Gk —.a 

5. gə” Елә ҝәр ајәдә бә 
= дар Ада ааа yə saa Ал bə зә alsəl, 

= 2 414 хи дә охда зә" dils ye Y јә yəskas 
anə АЛ ла Gə АК, ОД PU yə 

-— əəə Lələ zə ан Əli ə ə si дмә ə 3 

1.00 ӧдәјә јлә -...n is ә ә əsbali 

Ди. AA ə Sü Lə Azə “r 

x əsər. 4 дәк Зәндә Ад иә әд азы 

vu озја- 3 Дад Sədi ЛА SA әӦф ә 2 əə 

дадә sal UL ӱд әтәк 3 ə əLÜ ә УБ 

Әлдә әмлә Ба нә јаз кә Дан 
ge АДЫ зә ФИЛ ДӘ deb aze alə ә Бо 

Şən вдә әәә ӧлә səy бл Дәдә m. lələ 

5-5. ıı 0 

ə ҝл c? 

Gi bəb Gazi əs səmt els 

5275" yar sə “ə әјә С = efv all 

тау СК ә xsi Ət 

sək Ələ əəə ld öl axan dəs gələ, aza nəs 

əş Geəə azə s 21,3 əə odlluslə esl 54, иә 

ЈА ә ә ız dl du a iə ӧз səl allə 

Е2 ə ә2Ха У ХУдбз ан all АЛ ад" 454, ASİə əə | üə 



Ку 0, даа 

ҹн ӧндә 023 diyə ə бәз һер л —. 
4 $) 12 23—Ад да Лу 0272 dəs Ӧз ҹәјд ələ GA ә) Ы) iy 

əxa. səmi SA ia ə əəə. ВЫ сы, = 

Ләјҝ̆ ә оз oil ә. ол lb su) 22 “Sel 

gös evlə 38 ҸӘ ә göəl Асан т. 

ə.a əl 

əəə 

ələ olsa ад ӧдә əş əəə dıl 

Ед mə, ки ə бәдә LE Дәм QİŞ бохдә? 

sss omə $ gb di söyə azə əvəl yə əl, sədlə sisə 

ову əə ail yə Бо yeli sizə нә 348 yelə, 
ба zə ə güləm dz) Лә АҸ̧ Елә он дә ox) 
ими ә px ad унаизИ, Әм 

Ра мәһә вә ӧдә ии сн dill ә фа јә so 

20 др ЕА АК ЈР РУ 

дәки һәдә ов ә 09: јә də asl да ЕТ əy iL ə 

Cc “əs аг yəsi, вә ağlada iy 5 АЗ gə ələ ə 4 
əl iəlkədik Ə итин Задә kələ əksə 31 

bl s 46, дуза alə бин с, әд 

ол AVAZ 93 сун gəl əllə ge os gələ s, 0: əş lo АД 

СА әв, од de əzə 6 Ј, dür əl qələ S gə едуз all 

səbəb M ə Aİ дә о ДА AŞI gəzəb 3 özəl 

Ses ok СА Həəə әз од 299), mp5 5 sə) оуҝ̆ 
Mmm 



R əbə “r 

all Vs дӧ әәә АС зә, ә A ӧзу ә 

Ал ааа, sə Sü ə oa sal Də ox İSA 
alə əl llər “İİ дә yə АД әз “əz о аз Дыс̧ әдәд 

dəə Т iyə asli bəz, КР üə Gİ zəl 
4 əzə Уз дә Ја İN əəə əzə Dədə ƏLA адда әд дәб 

әафәмадду Дәдә ааа s, b all 022 

бәла алыбса алы A ə 

ән ürə rə? 

(əəə əə ОЛА gə Ӧз 

(o AT әәә Gö ə” јә јә) gay ЗәЛәР аз 2 

by 5, ҝә zz бә ЈАР ga Зак ДӘ иә” 5 

rn o? идә s 0. әл G32 də ət b 6 

уб Л ДА әд ода ҝәз хә Sis, məs Ом “он 

ә бәд yə $ əv АД A val ədə kə әз дә 

аб ә cal cəl) Бл ələ əə All Sizə ЈМ gəli 
Он 84.3 сәбә səl ба о Бохдов дон 
ВЕР РИО 

ӧҝ̆ә, 364 Да С̧ә, Gəzək. 223 261 64 
ƏŞ дә ДӘ оз ə ir Дад yy azi əə yəyə əə 

ох s ELA (elə ә gl o də ə ədə İR gös oll 

әз 62 Әз ә Ји oli əə Sak ALA Lə sələ 

“əə əəə 05-ə üş yə ОЛА 3 ә әзән a o səsə 

Ӧз əə бнк gel әз ве A dis Ҹә ҝ-ә 



“lo oV ə ÖY дӧ. 

də слды дә ДА АЈ Һә сда əş əə 
za 242 ӱҝ̆Алыд КЕД Bz səki "rə 

әәә ф 

dış alı әв ән 
аҝ̆ ад әд ələ Sos Səy əki 202 (242 Сд, 

дәг s əəə əə iə sö VE sü məə ol s 561 

(s.ə Gİ дәм sət 9) Şa блокл ЈА ВӘ Ибә 

ӧдә дә әзән ə la ДӘ sə £ Ələ зәз- sək О22 

Ову əyə pəyə zz ән GeE of ol ge dils sək ələ 

Gələ ei sə Bələ ələ əəə əəə əzə SS 
Зәзд ада, вәд Мә ә Sal ə iy 6446) 

әзәф ә алә. Јад АЛ ӧлӱб ләкә әд сәј 

dəə Сәмәдә вә он öl sət pl Şə səm od һәлә 

2 "əz alə özlə ələ бә дәбдә Ӧә2)9 bə 

әз ак и 

a dz bələ pə ә ə, Ş asas sələ 

zə ә ак ә. Сын - ӧдә ӧмә Al 

ДИ), çəl A ua ək “həyə ar 

€ ə ə 4 Ал İrə ов дк АЛ əəə 

Дад Дин дә S A ll зә ДА 
әбу gələ дә АЛ Бә Дәвә Dəb әәл Ј4 әз? 
лдә lu ин аба LA lə səslə 

Mmm 2 



o) әда “iz 

öR 0, од AS Sala əsir А giz 42 “sy cəl 

Сиз әлә əə srəllaslə səl əyal olu 316) 
sim Да sələ US .....25 şən 

ә ә oL, фә вәә Sok оздл də Zə zə əə ит 

əə s ol sə ski ez də, дәв Ab gə od Ады" 

223 üzə Gİ 

бә cəlb əti gsls 

ҝӧ də əl Ји гӱббә суда ајы ала Са, 

əy AL ə ук ә S alə ə s, al mə sə ə$ Sale 4) Ал 

AS, ә ад аә ə Ҹӱт all sik əzləlS, Дар 

бә kids. 22 ƏŞ lə едә və əsli (S a səl, ады 2. ЗӘРЛИ азар 

2, 2... GƏR r sələ 662). sd 

сә əə (2 БУ әзән ə әјә ali “əx esi вә 

ӧз (44 Saz sal 9 нон Ама әда 

ə 26) s no... AR 0905 093 ə 

тһ АЛ. дӧ ӧбәар әз ə), iiə ət Odər 
ML əəə səyi yada cə ал 0 дә АДА је ə di, 

Azə ӱд ә, a дә әдәб eler Ди һа 

ә, с Sas, ӧәдә ә Зәнн 684 “ ОЈ 3Ҹә 

62 Sü дә, “2x— Bü әв əz Ad Vi yu 

“əə Lə TL ll ala ӧдә gl əəbiəyə Vəə ə oşəli 

дә ҝ9 əəə GÖY “əra sv... - əəə Yi, ük 

s.ə a ə... 



“İY Ы дә 

Дәдә TEYNY lə əəə özü ә әд “3 əə təz 
KAN “4 АД nədə Ы 
Gəzi Ак ӧлә Yİ, asələ ALL as salı ays: 

HZ... pak 2, ҝәзә ев 6 = 
(əə diyə şə zəli ləl əbis ии јо әзәд yaş isə Ӱнаә 

ə ЫД ə ələ özl Av ola pə özəl siy бә 

əyə isə Ох оҝ̆ә Әл: üzü gə dy gə əə 22 әј 

ə3lə- gül =әУ. әлвә ly MA yz нә 1 ә 

Ки КГ ии 
ДҺ ни 
El oğ ƏTİ yax isə gəl ә аси гәф” oa 

Və tr” bəb yaa alə sə əl həə salı исә бин әб 

әәә) gələ 4 ә ӧз A да Səs ә ДӘ Јин 

тк Аве (ан üm. 33 дел 449 

ад раз за ә daş ə ЗД 

əd 

Ову 95: 92əə Ələ) gə озон sə dis 
ələş ori ə ДӘә 

РС SAA A, sədi 

ә əəə ДМ Ед бәс sls talab $ ya əsə 

rv Fə dils. 4 ә GÖ esə cl 42 Ы iz əə SiŞ: 

ə ə дә əə ә sə sələn sələ Asl i әд 

аза adl Еәкә Дәб ајә ДӘ ЈА әјә yə si əsə za 



oo 5 Of, həəə ул 

һә хә aş GƏLƏ она gəl dil səl Еулдебддд 

Је ALƏ əlsəle 

.— ə Əl 

213, də әз sələ Az 

әдәб əd хәз и2и0 Еләјә сәј Даз Ss 

Мә вә dilir: 4 əəə os eb, a ә sədə ii 

Јерә Bəyi azı Је Кут дә ələ əbə sən 4) 
ӘРИ дӧлә dis с Vi ә Дәф әд Еј gəl 

саһ ад әд ә на ијдә бәдә јә ДҸ Hə alo 

əə şun ə sal S əə sə piş ад) 

Ӧ8ә зә səli gələ sələ дә sə әзӱ. şə gi Бун əəə 

(səli li alu 

ə zi 

(5, əyə .. Әәә ya аз хана ну сән 

Ода алаг da, Sə alə ə a рл ИДИ 

Əd Gas ва ə od Бә 5 0... A 

2-55. ЗА Öl AŞə, əbə 6 ALA дәмә 

.-—........- eli дәк дә 5 “5 əz) 

s "ron Мә нал gəyəl gə Јад Qəsd вә 44 

əə лә ән МЛ әд S вә дәв $ 
Ли о ә ДӘ дә? əl 

sz AL əə ə : ӧдә 2 2 бә 1 “4 д des saİSə Ы 

ә Ələ ӧлә вдә зәл af, 5 ər дә са 



АД од A xəbə 

диз zs ii 

gən Şəəlİ Goz sədə oya Alya $ saz Sü) 
ЕА БА m. ВЕ QS 

AZAY əəə sə əlb oyiiləsy, cəl əs elə Üb zər 
(ə) oll uşa О dysələs yala, A be sk is El 
әда ан бу Бә ...00-.ş 
xə ә әда изә дә АЛ 0 4 Ә.Ә ә Şİ 

ӧз дә О Ја јә ƏY 3 дә Gölə әзәЗу sə 

ВАН Әб S 5 də MA zə aza, 

db Bə gəl əə sə əzə də səl o dali Дӱјӱ. 2, 

Зәзә oni әдәд ӧдә geri ә ә əli adə sələ ged 

дад dil əli Şə əmə dı Aş ak sələ әәә ун 

ə “mə sə İİ 

Ӧз vali aza gələ ə aa ЕЈ 

Дәдә A eLə КИ ССР 

cəyi GlsmsT. Аһ sə cə, yr azə, m. зә m 

ӧз öyə Fi хт ə, səla o вәд liz ay, laş 

Kas əvəl As, (12 Һә ә 42 әд әд 

24 АМ 9 dlə, ә ә ә әдән 

дәк дә јуна Ди ola gə СД ә ədil 283 ид 

әздә АЛ а ə əzə 9 21 би 
Сд a ЈФбәјә Дә alda ода Ар Му, бәдә 

də sit alıye ВАР 05 s o my оха 



ey zə bəb 

ə... a ə” Gə ələl әд də бу дә 

Бә 622 Suz xn. Gö x məz əl о= do ЈурдА 

- il $ gəələ də 20=09 ӧјӧӱдәә o:$ Şell әд ван iə 

səl 5770 əb səs Gə әдәд dz, —. 

öxəs A Ağ нә Ali Vir zəl a лә ск Pəs АДИ 62 dö 

АК ДИЛ Хин ә. сен әз 

ах КР ЈИИЈ-. ea ə əə əs əə 

MƏ ELLA. 

КР. ölək 

“ələl 92 95 əyə alu a Azə да АД тә alll T адда Al zəl 

2 әд әрә ə dlə Aİ səT əs AS lə Ы 2.0 

——. ӧмә Ја иә әнд A аф 

ə ҝдәр әнә ајә əra 

? ӧз ә јә аз ӧз ӧдә б 2 - "ə mı ələl əl 

зәл әәә əksə 222 9=- Ӧд İsə əs” all Lə ә 

səl sal dəyi yam əks ә әј дә Mə yə dəə 

әјә әәә ə Әһ ab digə zəl AB 2 alll һу АБ 

ӦВә ан əya ox yəələ ish едән oləlA ..—. 2 

ДИРЛӘР. 
Vi yə yas 53 =, — il. Reyi 

дәдә gəlsə gi a əə нә ə) $ al 



kü удда 

Оз (Аид хо= 5 оз мәнә, is: әм ни 

сә ДИГәг? sə, dalaq ə. oədlədiə 

Əl İq üs видбә gə .. 

ərə oldi 

Вә Dao ərli zi də әәә 

“ə Ӧзҝә Ad, в 81 СС јдн бәд esli 

a ав ə. 

su “ə A о әд Əə R о 2 Ӧз әд бә оз мәји 

ds adli A dE eLə əz ə ə ssis ИЛ 
azal sli әмәл gə məyə os LA əbə әда сәф 

оба öz за сј $Y зә) ди əsə, əə asi üzə ЗА əs 

əə ə. a 

44 bi оҝ̆ әз Yə s бә S ol Se 

Eb. şi ə Х 

Ӧз Dələ əm səl gə хә дӱз" 

гәд адәт yə əəə ә ә дә АД әд Əyər m. 

-— 3 “daz lə ЕА ан ән əzə ә əə ə, 

дә ән mə) dəl Yə oda, dəs “EAST дә Бә ә? 

= cü) sə 2- Ə ЈА zə all sələ ә 

ə yə adicə) ә. Аә Лао 225—7 üə 

әјә, Ме ә, əəə из да ааа ə sə azə 

ga ül Ај. | бу ds ӧз ә "əli —. әјә Ҹә 

ә. yə бу dill ЕН 4 ӧзу 4 ӧзДӘ ələl Əz a bali 



“ak, 47. 

Әк ҹә Дад ДИ кә дӧ әз АД oa 

Əsr Üzə gə дә os АДИ izə әл ә зә дмә də 

Әб сәфА İT. səsə ах ал о- с̧у olu - 

ҝәдә məl şələ səbə ә ӘЛ gəbə әм səslə 

бај аза әд о ав 4 Ал ад Aziz s од 
r ubın.s..u. s.e 221 

ər gəmi diş əllə 42 әәә o, 22 əş xəhəzəə əsə 

һәдә дә Siz ун sə Hm def S Јан st 2 

Mə ki 1: 053 əə əs əə elə әд ә Şölə әзән 

оз ДИ әз R əl Ән ун ələ a əə ər A 64 сә 

238 ти 

nat ei AA Ди ә ә иб хн S LAR nəs сузу2 

КР 7 117 б.3, 2 6, Şə 

вәд ӧдә он Sö Qə HÖ yə əə ə səsli 

me A pəS аб ун əməl ola мәј sy sə sm diki 

Һә әд дилсә иас̧ә Al alə bə DLAL 
əə yal alə LU ан зәл лә бен" azə 

omə во AA əəə əzə “ə Ş .. 1425 

AU yyə məl sə əəə səli ou Ali iə дә vəs. 406. 
dA La A 0-də sələn. sisə 
дәлик əz 0228 084 Ы. Sə ә ə əley ҝӧр 

ər әд A oşəzib ül әзм "şala “izə əl ә ә ҺР дәдә 

ЕЈ бә әд3 вдә) AN бос дан saa ән .. Gə 



“Tv Лода 

gölə yadı gx sa lyəlo kə динә AA О. yanə, s ЈА 

Да сјы 16. бәдә Сд 23 lab xəs ə Uu 

ЕР тр О PE osa ou o) 1 zə “ər гә 

5 ӧкҸә? Ӧзә 0239 си 8544 = әд хи 

Sərən idal оф dəə дә дад lm. ә ol ük gəl 

“Ы dle A ə ələ ə LL As əə a 

elza ə s əə zə о2У4 89 

ə mə . 

АС əri ə yəsə 

ӧдә От АД ӦЗ yə јә əbə Ы ә şəvə АЛА 

AS сун јајан ə әбәс да əkər “xs əə 

Ы. садәдән әсәр ә ək ÖL дән 

ә ТР ЕРРЕТИ. 

Fü ад нәдә əəə 

Од ds ел он Ҹә ӧ бә озар аз əkə s S 

əəə аын Аура ә məli, ssl сәј0З ə Каләддә 

илд Ҹә әм ЗА alı =. əəə ozəl gələ 

ах məb) yəyə мә dədə əm Ләӱкәӱ уб ДӘЗУв. сун 6. 

әз ә ә ав Cc” dələ вдә әд A әзл cəlil 

дә дәм ат sr ərəb ада Ја од gə dəs cəl zə iə 

QAL ДӘ əəən ӧдә də ə əəə ӧҝ̆бәу 15 снәмәә 

әј зә с də ДА oz Дан дә оз Зик 

ОЛ Дәб Јаз дә ә aşa lir ә Н әб04, 



Ада “TY 

YEYE PTP 
on ə əə ozədl 82) Əəə cəl 35 Хал АДЫ. ә URA ә 

5 дады) ӧз ӧдә həə adə Ад АМА әдәд dulus. 

Мә де ӱ А-Миј әзән ләкә ә әт Лв 

ız Um 

ə məsa 

иә ома Q, 3, yəy əsə əə 

sx mə ola ə şəbə ә Ји ад m 

— rə ə de Öz sə 6 al, T mədinə ед әзин 

ӧләнә хә дӧзә də әр lal bəy АЛ БА: 495. 

ӧдә dərə ol əllərə сәда su ga əsə Әт Мәнә 

de əmə əl dəə ox 2 eləsə. .. ә S əkəə esl az 

OS ə OL ә asi Оз əl, әсли 7 Gsl 2... 

“A əz özlə Әәә gəliş ə elə бәм ә 
SAQ аул 4 Sa әр лр Ләс̧ ZA əə вә Де 

ӧ—3 АЗә сәј? 7 әд Р.Л dəmə alı sə Лә 
Сд da Ада sə ələ oq ds ül gə 

Зе4У8А işə cəsi 

ди 0222 А 

Әәә дә səmə əə 

dəyə Alla ze əəə ai ə 9 pes ҝә oa Ks ali, 

gx дәдә ә әдәдә 144 4дз5 09, edan бә 

гә ә зә. “ yadə 2 zəl (102- Şal əsil ӧдә ә 



АТо ЛА Лу да 

ди “əz, ЈА 

er ələ oz дә o ül sə ys Н е/ -. тәе ah 

sə az ET səb pz st da gə dlə sə 77, 
əs əəell 25 ӧзәк io əə a лик ҺР. 

о=д2) ) zə, gyizəl səsə olalı | Xə ül 35 əə gələş3 o” Lə 

ə əzə дә xə ayib əv A aa vo ə)... 

ә лә о әәә. ә Лә 

ә sə liş lə sə, 

225 "24 ӧмә 

ЕЈР 
О 9 за АДА АМ rəb иә 6еДиә ә 1 

“le јәдзәј fə” ба om Əsİ uş ly ә ələl gel 

әјә li O: ӱкаә- o ləkə A. Bən ди Са од од 

кәл ә ә əla adl x ДәЗИ ə səl lələ, “zə əəə 

esə ул әмәк ә də S AS əə оф 

Alin, Şəlalə Sn ze 9, ә ə б- Ди 

Дәвә il “əə aslı üə” вәз) гә дил әәә 2 əəən ӧд5. 

әхз әз ә ә ә АЛ Си gə Лә ә şə 

eb Кәнд 202 O az- ) s sə şəli us A од. cəd 

әәә səl ou јә АЛА ва zs eyl ə 

ə һә bəri gəl ölsə əə r, € dələ od, eb ə 

dək GA əks Əs, Јәзди Мә иә. Әдл әјан Ләк 



ЛЛ дајә 12 

дә Әл дә ју 5, ə ƏTA јә әәә 
2, zə Әәә АДА 

22225 ҝә 

ә ЕР. 

və sək birə s АК adı cek de Др ди 

dəs əsə gə дһ s Az o $ diləyə T: gəli ба о4 
ә ДА ә ан хәз әв ә Да 0. . та 

xə di ol ӧдә 5 әв ələl ədiəəsə Әк аз sö 

r 25: sla. бәј 3 диб 4 diyyə S AY ə Да ӧлә 

Әр Ӧзҝә salsa gəzə Слав од 

Әдә. Әж liz ged ә ДӘ 14 МБ әзән, alə 
АД. saçi kəz, asli dle 67: əllə Ака 

62 иб ох ӧз нәф A sp s. ALL oa 

əə. ələl. əəə “2 2) әда ər Gö əzəl 

ə Də xaş aş аб əə UL ay $ əə, әд әдән 

ә ələyə əəə ik (zad 9 ao əya әдәб SA öc ox 

ӧдә ДӘ adl ol aş, ə. a gel ən Si oxa səsi, 

о sls дә sir ə səsə a Ж) ə. cəl 2 
All. dul з1, әзән әд A јә ба 57 zədə 

saa әв aləmi дада НА вәдә дан 21 0234) 

ӧз 3 Azad,  Азавмаб Азад 4 sa 

ӧмәјә зә бла АКАД sd s дӱ зә lər. 



“TY Лә 

ЈА А ӦЗ дә səs АЛ ән ӧ səl әдәби 

ҝаз ојна Ro zə dill rə: yə səla елдә gə özəl 

дәдә alə Др ələyə yəy sələ yə 

әми əsə 9) 

ЕР ДИРР Н ..— ЕР 

mn S A ABİ səyə TL asa, ale izə ə әв sə dili 

əə əmi” yə əzəl, ge lə əə gözə cəəə ə. ӧлә 

ам од дәв a Kə rər oeə 

“əəə zəl әмәји əsə “za sət ge 9 = оз ei АД 
о едә gəlləb дә сә АД дә әд - sə as əsi 

de283, m. -—. аз “ŞAL јә ə o (46, 

he, əsl əzə Ae LAL ula aaa? 

оәЛ 98422: s ön ... məd ə ONA za yə bə дә 

.-——. bət əf әдәб, 2 —әВ “Ы 

əş из və də јх Qəd oğ kə GÖL Әг 

огедд UL əl səs cəl, əə İadə səs sə əə 23 Əməyə 

2 иә ӧдә ЛА AŞ əəə s sU оз MT дә еј 

дән səl О ка әз, Və, dii әл әмәк 
дадә b əə € kə “ələf əbi ак a ARA СА әм ə iz 

2959 öşəvəəlgə дә əmimə, зә af Vil Əəə Əəə ə. 

ӧд İlə. SS ək АБА ДЛ Динә Мр. 

вәә AzS Son фи dəl нән аз абунә 

A дәдә зә əda yadə Ai də ada ҸӘ A Фан. 



AAA ал 

ez əkə le əəə ӧәзә sal T ə sul “əəə, sə 

OR дҝ̆ адӘӘ S” oa ат ад ән 

ә sələ, Су əs ЕРРЕТИ əəə ЈИ 

ән АК тә әсән о јә сәј зә iLə os әлдә 

АД дә мән sis АВН əyə = (5 az asiVl Азиз ДА 

zü x ə YUXUM. d (SƏSİ sət ә ә 

20 la Ala Ку lət” 

ДӘ yr a. ə... 

250. əə nü so nu 
Әд. дәб. m adla saa ба smi бә оҝ̆ os әд А 

дәк ај Bəyə GB оз), әд дәвә (? dlr. 

бәј ә əə әәә yəy yal səsə yə den 

Олд һә 62 zə əs: (ş/$ əla) в22 Бӧәәзән бәзи TT 

desən gəbə фә АДА әз as GEN Sim ә $ 
Дәб 2) səbə, 2 оз Лә 80 ДӘ, сун alin дә 

VE "RV ŞAR cəl с) ӱзә ә Јәзддә әллә osl3To 

ОДТУ ок) all qil ЈАЗ ələl НӘ әзәлә səyə 

дә ад ölə, әзәм Од 5 ə əbə әда elər ДӘ. 

ох = dib ə əyə әл АЛ Ӧз əTA yə ələ LA 

dəə RA a laş, oya İSA ölən A) xə Şa) 
Sİ yə əb olsa dal sz ə asıl, Şəglədər, 

Јазда алә ӧдә əz lərə zy ан yy 04 Vəə да 
ма фазада лт ДИ yz əşi Је бәзән 
zu ә әАдәддез Кал ALA sə ər sə, əəə 



АТА Удада 

әд аз зәдә ДМ зә ә Mə əə ӧн 41 дӱ вә 

| 2.02 89 

əəə "ə әл 

gə алә Ga LİS T ҝә Јом аз АД Бәни 

ә ә да ән di ә ə. ӘРИ 

ә, 4914) оз “əəə ələ SA .—.” ә alə anə € Јә 

0. gəz, (Ey ӧдә ода ан AİL ано= 
büs o. əsə əə нон dəl Sözə Al 

. ӧд ə ipə ə .—— ü Зәнд он 465 ə pa 

ОЛА ə pl ӧз вә STAR Səh ҝӧ СБ Јән снХ gə əst 

Әәә ада ә зһ ӧд səlis BR yə ola ə ти 

лу dəs Дак sə ələ gə za бә ҝәзә МЛ аҝ̆ Од. 

öyə vəyə dəl әз dz da dl s дзә сдә ун Az oq 

Әб cı dəbə дә Мә За озә dikir (* ДИ. 

Ы. Gö ral ә аһ ZA ab əzib alllə sə iy 4) 

: дл Ел Ди да әд диз рсн МК дем 

“6 ин ӧд Siz РС. хә 

viy ə 5-дә ә. Selə, АНА 

çəx) ər ə нон ди 4903 әмәлә ala хә əzabla он Al 

əə as Şayk ə əə b di АД Әр a s S ale soy 

Је dila Lə əl qas əyi, 7 2. 

— həR V yə əsbəğə 

кәллә әт едә 2 AŞ (Sə DƏLİəS öyə — əəə 
Мпп 



Y. yeb, АТА 

yə 6843 ar rn ӧд јә он А 
yə ə asa zə ә аза A. FƏA әнә зәдә ӧс. 

ҜС̧әкә бәдән Дәдә јаз вә бә “uu çək Ы 4 “ 

TER ər Əəə əyal ИЗ Ӧд "ə u al 

Је ə aş ai o səri s әдәд од) 
ə ОД Тә yə asl) da ав dz camal odu ek 

gəl Вә ə Lə ә ә ol üsu ələk ozel ol, 

İS əə yə S olay АД öz səyə 9 Xəz” sə 29 
Јада az АТА АД dəsəsdəs seslil S azə 

САРЫ) әвәз m дӱ, Мә Bələ, 

дәб gələsi фәсад алә әј ayə oa əz од офл. 
әз döbbələlə, ӧн 81 2 a ə 53) 

Ləvt gəlüb sələ ys ДАДЫ ДА, gelisü ҝәзә ə TT 

AV, ə olasın dəə Әәә әз gə öz, ӘЗЈӘ eLə 

gele дәмә diləsə zar səl ӧдә da oy ələ 

my aəaəə su ә 2 $ ам Ҹу ӧд Олд әз 

zə uşi Сәд ә ayı də sələ ən 424) 

ије Er 

yyə оәзә ays gəl A s 

ха дәб yü Tİ АДА дә да dəəə ə, 44 ə3 әл allili 

— nn... go QR əə əl iyə 

ә ә ва СД Да Дәм дн ӘЛ Şəki охда" 

ә ә Əzələ Зәнн sal ун анда ијә ә- Ы 



471 YU. xəb, 

ә əzə dəə sə gə od bəm s ÇAL $ о 

Аҹ cə SələT, ә 22 Gələ Ҹә (әд öz gəl Ələ 

Gəl eU адвә 

ə əmə nə 

2, иј 

Sas dər ә ЗД AL ак ДИ А di sə 
məyi Рик səl da дәв 653 ə) ” “pr ləb 

ӧдә физдәјв 4), Siz kə səl ada ə, Ss, 

əə” baçı ХЛ ЈА од ДӘ, ДЕ ozu əzəl o os Şe 

әда ох əə Ӧз. s әәә də ə "1 әд 

22 ә сәји ЕР. səyi ҹы за Оз ән ба) 

мҝ әнә тз аил 
əz” dil Дизә əl әз dəs dəə нәзә ә (sə ә oa, 

һәја əzələ əhya ML əə də əzə r gi zə oll. әд 
Әјәаби (səli,  "oqudun иә 

SMə ә ә һәд аба 25 ön o. bə Vk əə oxl 

де La öyə zə О =. öl eləyə lə əsə 6, дмә 

əbu, bikar sok Ы Әдиб, длы 

Әәхәб ала dəəə Лу о МА ә gələ од сә әәә 
ə bidə, du ааа ә Фин 

o” oll əsi VSSə иб Və) ölə əyə əkir. АЈ) r 

Gəmi zə TT вәә Вә АК un. S.L 

од әв dəb sə SİT çə ә ələ дуанын əllə əl 
Nnn 2 



YT.əbə АС. 

Ы ла ДА әнә са TT нбадә фә тәләдә 

ӧзу Е.ә VU sal a Şal = он əbə АДИ 

se oğ Çi təbl 05, ид 42 de dəəə, д Ӧд əz нон 

“kəb il КИ kl ələ öz Şan 

ди zə ço 

бәк gövdə 

cələr Сә Ат ә алдан Salur, аб 2641 ДИ 

әз Јаз әд ди dələ $ vt оз белә 5209 ЕА. 

ә акы дә almazın 
алә yə dö ә, o$ С̧АМ һә о) ДӘ, дә2 zəl 

.5:.r.....0.. 
oseŞ AY Əy YT Лу, = çəl дәјә ЈУНАН, ələl isə 

QA ән aşa əsə зәј of sizə ələ3A geli ə 
из Lə ei şs, Əəə РС ДУЛн 

һәб Дад alay əya ну Јада ay laşlalsək ləmə 

Оз әд al dayi de vəzi ən sol Hələki əli özel 

Ӧз ƏT нә ək sə dəs ə 804, gə cil əv2 Lə 

тәлә əə олу dizə ə A Дӱн zə əz 

едә səl sələ Lə səyə ә gey des o gəlüb 44 

ozu уз әзд TU əmirə = с, sa DA ə azal səyi sə, 
əə 395 ə. гз сәзӱДә səli əs geli təl as, 
ӧә49 Ах aks иб vəl səl səl səli lə Sən 

ХЫ A daa əz arə səfə 



уз YUsYə мд. 

ӧз əssə İY кә sil sə 5 *” 2802 тә әд ӧд 

“va Би. ə даа ә aaa 
gəkit ДА ә Şe alə sl дә ә бун ay бә $) əs 

бе, Т. Аӧ of o zl Əəə əl aa alçı daz ә 0 

dəs ə ələl ls səni əyə од ад. ДӘ ge oz Də gö 
m ӦМРӘ ә izə dım gə irə olam əb yeiəə 

дн alə də oğ m 5 6564 9, Yen o əə дл 
4429 Ӧн һә 

ə 

Сд 445) дајә 23 о ә ахан S леик ВЫ) 

dı Ölən ти aa veə azal 
gələ, Av Şzəli əə cəl alə əəə lən ЈД 
ə tə oa) əet por öəl Şe “. GƏMİ isə бл дә 

Əzəl ilmə Әлик? ə əl бак səs lə 25 о 4 
оҝ̆лу yə ayka аз pada ar TU yədələ sal аз 

ASA Лә desə əxa 5 ә од ҝә MY əəə 

əə ələ zə һа 29 Ә323дәәсх əzezə од Ки 

диз аф Gə əə sə ələ R Ата азб gəl 

ei əyə ə sələ M məb әд üstə ölə əəə Şe 

əə em işə 

6228 9210) 20 R ну ӱнә 

Ӧјәб-дә әз ә ӘЛ ал дә əəə од әз allı 

Рә ƏRİ gə səyə ələ ə İST әб рд Əl, sədə 



Ы дә “VY 

Ы̇лЫд4 Tər сәдасы m” “ƏY əə Lü Həə 

A a ozəl əb or Го сәбә Ад əə cal öz 

ОЈ дӧ ә 9 3 Mİ ә О) Ay ә 5ә . 

"əəə 0 gəl abla AA əy s əəə 2 ту Монк 

5 dLuL qil о A TA ед “Ya де с АД | 

eu Giz Qoll ə 6 ... x) ә isə 

әз tə yə нд 

“əə dz 229 

ӧз ав ија ә ә кб ә әми s ass АМ 

ә һд S gə ASL S səsi şə sələ amil ады 
(S) süs əs бәд ә он 68 59 os” əə ə, 

дәдә dadə £ əə дә нида 0235 суда удду silə Дај. 

дә зә Сд јә Azə əli дә әд ə əv о. 
ә qə dəl ан оду бәм əyal AİL qaşlı ан sezə 

ƏL xə əbə Ӧз. зә, АД ә cx јә фә 44 

Аһ ələl dl әјә ад ә әд ДА —Хаф 45. 45, 

бәд zi siv. ес вә дн Задә et зәј) gəzə Sisi 

Q de) ab ә dy ва Ан әла фон а ə 

дәдә üə əə a SİL 2, ör azə S ye sf əl yə 
ol ә $” yə əldə, узв $ diyir 44 Ов iş) sula səsi 

qə сәс oəyl əəə зә dişə sal ab 0" yə sli Ve 
РС gəl 

gədi$ зәдә 2 şilə səl AĞA ун əəə üzlə) ə 283 oy lo 



“Vo YA kəb, 

иә ан дә AL Доҝ̆ан Azə ƏLA ə sə ə sədə 

450, ək S səsə zz AA IY səli dz da b Дәра 

= бәз Gəhi ҹ̧ә ДӘДӘ ə ӧлә əz əs) A бәз 

sə Aş әәә ОД. зә, əəən 6А İb ə ai 

дәдә aul dl səylə ə gər ә əə? ӧәәт. јә ба, 

29 3 

(5 yənə ә ә 

gül ər əl G33 cs ə дә ӦЗ әск ҝӧ dv Gü 
ələ səsi əəə səy бәк әј asl әв дл 

09, 42, ә әдәб әл a sələ əyi LA zə 

məli од “əəə Бо да iz әдәд мә pas Gəli ӧ2 

Дәдә a ДЕ зә ДА Ас Му SA ли si од GƏLƏN 

О ə dE fs әд sə ӘВә Хан dz Ы 653 

әд бә даа охлу Дӱн qil әдәдә бу 12 

dəə S дал ДА Ӧз Әмән абад ЕА Дӱләдә 

Ј5 әј əə Ks də dt вәд Şə gələ duş аәә ә 

Ылк 3 şələ ДӘ ә ә sə јХ ДӘ əyə ӧз ӧлә Məl 

azə il ŞS Əl gəlir gəlçil dak 64, 
dəy üsul AA m susi sə sezə” јенә 02 zə za İT 

62 s), ә |. səli Şa -— ӧхҝ ӧд зи зы 

әмәлә səl zəl səl əsl əə r. әјә bu 

Дәәс ә әда ӧд ә әтин ALƏ аја 

Key ə yədəy ə VAR əə a 



YY yəl,, 462, 

әј о фә дә вәә Dİ он 9 dala, 

ул Дәб ə дәдә ә да Дәб дӱзә = АЛ vu 

ә öc дону АЗ хи zi ə) er. 2350 = оф әдән 

bəzl 38А Ән ЕА дадә s ə a 
də) да əş və s (sə əə alə all “6, ӧд ари һәҹм 

да əə ма ә ак ДА Диди 54, zə 
О БӘЈӘ səsi 3409, сәд ə səli 4 

oalalask әз 2 ən ада SOU. əə” ada әд нда 
әә zə ə 

əəə (ҝӧ Она 

(5) söyə дәб ӧјән јә 

әт бан A A əə АДИ бәдәнә di әд —) 

вә Vələs € ə Аәхәбә 4 әд ҝ ӧдә 5565, ə” ыӱ 

Göy ə235 £ ДА ә o oz) ә çəy ӧзу əl си 

Sn U əəə5 əl as ҝә asil ə ә Ад Ј далә 

= ÜSY Да 22. ӧз ә os), “əyə giz əy 
esə əə Gel ol s a AD. из, ДМ 

ӧтә Һә Һәә SA çə əb | səs s galan işa əə) 

Јаз di giz ә € ə 2 Şə əə əsə Әла zz ән 
. – ЕР АЛ sə, 25 səv фә ә m хәб 

dl, ə dilli: ex gəz ДӘ әд дә ан oya ДӘГ 
7 gəzə op oll јани 1, ҜӘ əsdi әз без 

ӧж нә ох) 2) ҝӧ ӧзәо, öm əzab 13” - Ад 



ху Амд 

әс ији ə “” ӘРеә əsl сдә 92 yada елә öv er 
ә SAL isəy yə 49 ҝјд,2 ә Ы әда. ЕЈ dal 4) 

“əxi” daily, А aş әзән s, azi, Vəl Sə ДӘ. 

ОД ЗУ бәлә 4 ә Guya, gəz ӘЛуакуЗЛ АЗА ӘУл sı 

ӧз ОД əə бун ə ик səl səyə sul dəə Gəlsə 

әда 654 634 диз əyə) јлдәга дә? дизә ozəl $A 

ASL DL S әзм ләлә созлә фак ӘӦВӘ уна јдн 

ӧзәбА ма se 02 Бул Ји аб yə sl 64 du 

222 дк ДӘ ŞA дә әз агс̧уо) səl) . səsi yə oz, 

ил əəən әз ӧлә дә lər: бәз ölələ sə idə 

əə özl ələ əl Rz ein от вәфа S ӧдӱн esli, 

Ӧззӱб a əyə əzə əl ӧдә asələ дә Лә АМҸ 

Әә səyə Дев sələ дәнә əzə di јлә әәә, (= 

(sə yox Sea ou ələ ə) ələ ə 54 Һу хә бә 

зәдә дәј sələ Дәб аид dz zü arə 

ə Ai ə s əəə 
әм dilot Дәрд ад дәјә Ә Аво. 
Ӧзӱ = бурд. tx genə 5, 0425, (sə Azə 

БӘЈ 166 La a s 

göbə gək вәд əyə АР ӧмә 3517 6344 ҝә ии бә ə gəl 

ӧз ДӘ дә ДӘ бә Әәә ә" ви Aza ад 

ӧдә Јәзсјә Адәм ? ӧзәк səd is ə 

AL 5 Əəə аил ә (зә Lə əə Te əə 

ам ЛУ зд Евә ДӘ вә sədlə ass ə А 



YA ә 222 

дәдә də һәадә də әз A зә о” bələ, әсмә 

dərə ə 93 ə kk əəə АДВ ә NAT eyi ә “dam 

ölüyə elə Ala СА Lə 45.5 ez, ” әд ӧд Q 64, ) 

Од Әв 3222 331 de. səl сәда pəyə bini 
ҺА zə cəllə səb yeli dl ЈИ тг asələ авазла 

kəsi milləti səl ə isi МЕССИ Vir 

= дә ӧн Сд, јә Тә бәдә gələk, Aş ələk dəə əsi, Də “ 

“əzəm DR) dəə3 сәд фал ТК әл osə Әс alə 

ӦздӘ 695 Və ӧз dələ yi Бур фм оду sə di 

Cə VA ər аз di əzəl səri əə asl TA sə yas, 

һәд ар әда A A Dr. ass, S ula o ayy Ayşə 

-——.—.... 
Gəzdi Аб AS Az o ə m asa la AL. asəlA silə 

әд дә ox əli бәдә т АМ АХҸ Дәм əl 
kəş yas də asaq Да ад Сај ал бәд мә 

ә əs адәһ тә АМ ДА АД Долл әнә gəzə 212 
адада ә ә әј dl va, әдәдә 

“ə ve və alə = сәд özəl əə РАР ә göl, 54 Gəl адо әәә 

ur” Gəl АЛ “ə ә Sİ 22 Rəyə “3 GİTA Gəli örə 

S azə yə$ a ə it assa әд Де aye qə вәд zab səs kəm 

Ер gələ аз Од мәдә аб 933 16дә ә5д əə 

СА aza, Mə zəl əsdi Ə DİS əb 4) Дәмд Ы əsə”, 

дәб Аз әд АД әз сәбә isi) СК əl, Мәлә 



“ə AVs Xi, 

255 әд. 

Gala сәдд әәә да, əə ASI süz 

АБ од aba 5 ldə kə Ə33 üz ələl 

“R, Аһ s ol xy мә CAT дәбинә Од) 

СД ӧф әв дә ә, Ја S sə МГ s oz 

ә әҝ̆Әонн әјә ав әвәл ə 
. “1 səəəsət ll 35 alə səl ZA də оәдәҹ ” 

(ə ә Фа Һи АД зан Ад дә ии 

ӧдәјә бун сл əyə уз Л oli Садә Әәә iğ 

ə yallə isə əllə aa, $ GəL дал оз ӧмәјә 

yə vəla asıl o 6 Вә дә 6444 sssi esə isin. 

ВАР ATI əəə əs əməllə un 

Ələ, dəl əəə ə ln zə Ја АБ ода s дә ҝәдә 

zə 982 zə r o5$ ədl одда ədə əə ələ А 

Allan de üə ə ə SA 69 | giz, lə Јубу ве 

изә ЈИ ӧзу Aa За see Ји S əəə ol si 

əə VU əəə əə  бӱддә=-и çək ӧз Əmə) 22 2322 
апһајҝаһи адлә Әдән АД ааа дн 

GÜL sələ s ади əə 9 YE: 7-4 (Ел =) 

ә бә .. 

| üə a əəə əə 

ol əl о әд oəR aa All 23 yəsi 

Gölə ə öy МТ vəl yə sulu Су təkə ə əəə 



УД “YA 

a aa ун Ада ДӘ əə ə) şər 

Ҹәза Хаја ал əya” ӧдә 

dək səyi ƏBA фәнн әјәр Н лу 94 əə 

222 s бз), ə Лә cəl ЈА Gəli əsl, ох? 

оз дӱ әт ozel by Ae sasi dlə sə, də ol 
səli ələ дӧ ада dis ун ДА əəə са əla 

ә ətlə Јал 

ӧдә ә 

ада уд Ар ŞSA əə zs SALA s дајә açı 

G ӧдә уну səylə bə sə diş lə “olo, T Дӱм 

”. GƏL LA səliyəi 5 və 3 dələ Ал s A Әби 0 

дә əzm ӦЗ әәә ДӘ, m әдән әт səl kə ölsə 

Зал дә ә) уб ааба azə Və 34 
Ləy аза Аб oa вә СА ән алә әјә ә әнә 

A 5 АР səl əə dk 

ЗА iə yan әл Ји (= ӧз əx ƏSAS ан әс 

yəla S ŞA Gə işa adaş 53, әһохе VA ҺЕР, 

413 2216 әфәл dlə $ əzə Је оија əzə 
əkə xs Дәр ӧдә ыы pilə 9z-, sil, 

әлә ək üş zəy .. “əzəl ol ӦЗ 1. ӧдә 

ҝӧ од вә Azə вә S lq одда) Səyəə İr 

əz сәф ә ад ә Зәнд Br бен 

ə ад dz əməyə ӦЗ әхи 



2 Az 3 Аҝ да 

əə ə 5. 

ərə 20 о 532- 

Вә adl 2 һа идин умид) 

əs бәк ДӘДӘ ә АД ана, ЗД зала дә əə 

Ов Дуз May əə S ə ə ДӘН za diz 

55, Ləə дә 45 ӧд Ӧд мәд $ alu ә 0388 642 

ә Адәмә бә лә Л ДӘ де 28 с әса 

ҝә әз Fey R Од дәдә ЗезомеәЈәуИ ə-, 

üə ə зә аб ДА Sl Ai ə A ə vəbələr 

Zə oa оба əyi İla səyə 676 44 S oa Lə 

gələ sal фә əbi gə əə ə ов səs әјб әдән 
Ак аз Һм диби 

КУР АССР ДЕ oba əl 

GALA ələş онә до axş дә əsə, əzik dak 

Gül İR əəə ол TÜ daaa əsa dola, ə ӘЛ 
“au əyi әрлә SİY zü иб 

әм dəl Су, СА ДА АД da 02 a ДИ 

əzəli ед 
ди 2202 oks. 

"sə omə səm Ахан yl zə 
az дә? ə сәф ӧлә дет yə yl a Әәә дә Ода 

әз dəmyə 9 әјан дӧДә od ӧдә Һас = ss Сәзбә) 

әм Јун ә a әәә әфәә əl eşəl 



АГәмбә x 

də “ül Gəlmə Yeras gar ə. дава . ə 

вәд aa ундо вә $, ә о səsli dua də s 9 

sələ əlan üşili 3 oa əsə sələn” = дә 54, ə 

ələ ao ozəl səy nə 228 de omə Dəli əl сн salləy 

6 22 un ә. çəki A Енн Öz züy ə təzə 

Al 5 si ə ə həsi umud 

охда за ge фә du dl saz sab si) Сән 

Һи —. әзәлдән 5 ə sar 

Аз ya Де adl ОдДӰ ala əsi İT 5344 Yə “а 

бәј SALA вәф әм әәә Səlim Aa ә, cal 
әХ зә yy ндән əli ə alə зә Рди səl “1 

ал әз ә ав 3 Лә lz АД Ола, Ајо 

səl ərə yu ə әд asli səlis әәә us ДӘ онә Ti 

əə — с 

бзи əd 

Nə gel олу РАИДИС “ARI əəə oxuda 5) 4) 

“üb AS cəmə 3997 ә miz əb oa əəə 

241 o əəə diz zə b 4 =Аӧв sə lər) ə 

ə Tər ӧз охӦ 2. esl 14 gə iin Ло о ӧ2Ӱ = 

G3Y gə ДЕ әз да, Zİ Суз Qə са gə .. 

ех ди AÇA ə aa Әәә Од ә, ҝеј 

ə zl tayqa. Fa A) ço 



iv AYŞ AT Ab 

аздәз8 Бәни vllas əza səlim dle) giz gələsən 

Әһ dəə 

222 ә 45. 

əsas 

s”. зә ки ән сбб јд lə 

“zəh ә x S (əə Бән 3 оз Öl a... 

ara она çəvl ə, pz от Az 

x “o дә су səs 627, Sə онә Јол" әлә s. 

gelələ A ə əsi ə VT se хн cə 2. 

ов Оз АДДА əbi ALƏ аз он бун әд әһәнҝ əy 

дә 36.4 .. Ərən gaza ә məə Ala нә əəə | “gə 23, 

Хам хә ДӘ əsi Sə AN, 000 əə 

Ди вә сә ölə sə, Онун Да ce он də selə 
VİT 3 (əsib ЫД əllə sb all Әдәб дә 

Vəhy əə ЈУкон əl 62, Др ии Хәдл 

АР ged РРГ РИО 

ailə oa 06 ана јә за дә фә Др дәб ARA дән 
ər “üs кә gə al sz, АДУ dəəə Мәдә “əli 

vəli аб. | ps, ə ə Söz ALI ua вәз am zə sə |Л он 

əszələi də һәб әхД озу 5 sürən ə ərə 

OYA фә ә сајла sə və) ан LƏ 

ди ildi 5. 

ҺР sər dəəə 
Q zə” ә) gö DƏLİ да иди gə əy lələ ək ЛЛ şəli 



Ao дә. xey 

“9. db 4. Аз Зән MEY.” Калы x 

7: Əəə ə A дә an MA alca 

о Əəə S sn јә ozls 216, 696 $ әс də5 

дәб ав оләу Әәә SA də əə Мә ДЈәзәә sə ə 

см 65 ozəl isə sə əlil Sal VA ə azə od дәдә 
A ə ӘЛ çə zu "etiyə ЕА əsla 

ӦДӘ səSlə оха sed он Әл змн сәф Xə 

кә əzə ve dikə Lə :4 ez” оз. oləle дә 

Ат АДДА s ə aa ду xaş ə ии 

Rz S ə a 

ə m ə 24 

Вн мә Р Әм аХхӘм 

әәә əə Gözlə əzər gə işi Gə, 949, 5) 2 ә) mi 

ər əə Ки lə . "r 9 -—. Y 

Һә məə ии. es A ə, ış 1 ен ә Tə 

pre 22. "Rə О ü sir ə .. 22729 — Q 2 

ә ләлә RY сәдд $a, : әсәб 250 

dəə əbə 5-4 ӧмә ol ә) - A Ајә ә səyə, 

иә) 222 ir “üyəd şə as 2 Ҹж-А yon СХА “ə. ə ($ azə ə 

xəsis 1. әәә s Ӧз 2 вәзнә s 22 ӧз) әд lə ӧдә 

ла ка АТ ән 25 6 $ Аб ә бәлә 



ән əbə 245. 

elə sil ieəl 

Сб әәә ӦӦӘ ә сд gö “ə. 5.7. 

Şə Gələ әда әәә ән од səlis дә он әт сад 

ә әд HEY (ӧзә dəə əş cal Səlləm sə 

əə ә ə hk дәдә Şək сәј бәси ol ӧлә 

иә ӦЗӘЛ ДА əə ə... 

— ак Ələ әдәдә Му ун $ a, ӧлә dl 1, 6 лә 

ә” 6 Әб әнә təli o Sə A әз ə дә НӘДӘ, 

Ӧд кәз ә ун аб әл әз old ә Ләһәз, ә, фә 

235 оззәл оз Әв КР 

ƏS дә Ҹә дәдә әс̧и ун Дәвә ӧдә oil аза 

ОВ әз məə Gİ он səmə Јә İT səmə əz ə Ed 

- еј ӦЗ əl ӧнә sal аја" gə gəzə од аз од” 

a ə ənə 

205 6:2 Мн ДА ә sə sə дә нә azi 

ДА əə Од As, ә o vəl аз = o Ал 

dəə Vi VA yalazı 3) əəə 04 85 əsə s os alı Və 

Колин lit ə ələl KÖ ürə ŞAL əəə 

ə əllə A Əəə? ə çək АМ ay xə ə A əə ədəb 

әд 21 Јаз “41 cz д әдәд əyib бәдә ды Т. 

Ӧлән əs sy ədən dizay бәк дә təv sə сәј 

ә Дак al əə əldə ӘЛӘК дә 
Ооо 



AA əbə 422 

тә 4 әд дән yab Ја Gö təala ən Әдәдәә 

ә Боб əzə, әд 2" бәдә 55 zi әд ДӘ 

“əyə әд US əə, јӱз $ yə ӧлә аһ ен јә хсәјбӱз 
әәә oll ə Дад ҝәл ayə зә Әб Јен, 

“BİA ola S) za Aİ s doə əy ОД. Sə yaa 

ә Әлә 

2 24 245, 

ə... 

25 alət ә gel бәзән 

Сӱд Дәәт лн elo зә әјә дә 

27 әд re: Ј-ӰЗә 2 Лә ә Də m ə adi 332: онә 

елдә əl Хаб 2 əəə тә әјә о) ДА 3 хә 

ә = бә Мә јл əə. дӧ 

јә ајавХ ӧтә eldlə Q Gülə dA 5 oo? Әз оз əy 

Gəl əəə əlkəlA Ələ əyal əşi Şa да, вәја 

Və әәә Əs | Ы =“, 5 Оз Dməəsil GE: ləb dəə 

ə Әдон ба, ӧз әл әд удан = 

Аг Фә ә әзә Он: о. lə аб ә ә ӦЗ LU, 

24 ЈӘДә Аз özl diyə Qiy AU saçla дә оф 

дизи булан сес (sə дә gələk ça kə GİT уда ӧдә 

әј сә lo зә ды зы ә ә ии s ie нә) ун 

“əəə мә Alza TU ә" x "ə "sora A alay, 

aa əə ə -АДәә 
sə əyə ƏLA şal bəl də синә gaz əz dlə gəl 



vey Мәләдә 

"ra m, 0Т АД ә. əə oil r Ve $ əkə 

аһ os özəl) 

əə əsə 

Şə ЈИ sl All 

Ју dal r ed Һә әзән әз 11 

eki dərs örə Ә 45 әд Дом мә лә 

ӱзә ӧдә ә los əə Әф Ӧз ә əə 3 əəişə 

әб Və Ы Alə işləyə 9 јә әәә “5, əra 6, əs “os 

дәјә ә бәк әл A əs дә os Ад 

Әдән абарв, Аһ dis ə Də Y 2 ә ид 

19 om əə bəy Sİ анДМә од, ВӘ 2 A 
VT? eu s əə səl ə edə yas su ıı 

Әмтәә" әда ӦЗ БА ИЛ, доза ӧд 

ДӘ ә əXək dəə ə ба amm ен 
A əə Ax sa a ə r yə ə 15:31 

Za a... 
eLə ОЛА se əə sə "ӧн $ ,ə oyəl “əə 3 cay 8 

AV ə yə üə o. 5, бә, “ədə ә 42 216, ЈА 6х 10 

Ех ӧзҝә Лә МА ә ə Əz , Sl Adin 

ALL əə əəə әјә al əə a əə ə ədə əəə 

ələ бл Əəə 

“ə tz ə Y əə 59 əb Ələ sö Едмәод ә са | 

әд атан ә 24 35 alə € ə all 2 әт (ә 
Ooo z 



AA дада 4 

ə 3 75 хи ды 222, ələl si 7790 4 R 221: 

ӧзәл әәә олду Ад ал gə ә Qə əllə səs 

dəl əə iə Мәдә ТУ ә 29 08, ДИ ән фон əə ləmə əsi 

он Бәд 4 ə) улмун әз YA елм Әрә ол асәб алә de ƏL 

nn әз зә Ајә саф оду Ә6ә әәә 

ЕР ИЛЛИ 5-4) ә ül ss 

gə viy ƏT qədə əə əəə ələ 5 gazi ə, 

şər m. “ə ҺЛ “a | özəl ə 

дә —: ә. — Mef siya əə ək 5 sə dexi 
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. 35) ğəəyəə əki ula R едә, 11 Олд. Је 
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Ab оба сн Lə зә se sy s = дә 
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.— uu 257.) 



дӧ əəə əə izə qrad oğylo 64 ЛЛ 
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bali A yelə sələ ol səs a ә səli 

özəl илә, А да ƏL s s бәлә (şə) dələ 3ə 
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ҝӧлә Ye 
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7 A ə ep ə) ek A А ә Томе4 mə sn R SV gedilə, 
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Qaqq г 
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(622 yə cəmə 
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Əə јә dəl ә, АК ДӘ səyə asl öy yə məd ə yi oll 

sea S s os yadı АД ја ДҺ 5 ələl 
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әјин 
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əlan əxla фу 9 Дӱдӱ. ә2 — ə. 0224 
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əzəl nu sz КАСА ii ib ıı ии 

(5 zə суә (90 ədil öy əma asla Тудә sy идда 

Völə әд du оз və ölə 1 U sədə səy a, 

ҝәбә 
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дхи ов 
(924 yo məə 
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ӱд ҝә 24 daş YAR 4 = ә = RU ə — 
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До Адда 
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ər дә ӦЗ әсҝи ə o zl да ran 
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бәјә Dələ 

gə вә Т сәд аз" та тә ҝә 
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sevə, Ti АД s ә) Ӧ адәз, Дад од 4 ә, ам 
да Бо әд сәда дк лн дан x 

25-B ас si 

77:50 r r EL ə ДИН ДИ 
Al sus A, (52) gə 0821 дӧ ә 

ә әјә 

Фит Dələ a əə əsə 

şir ALL sə әм 15, ЈАЗ ә ӧс сәДи 

əə ə Gələ Әәә си – əksə ба 242, ok ov) $” 

оз да əy 4 olo н üə) ОД ә özi, омӘәәјАа ә 

əsə o Дуз osa ALA üs. дәдә də зә ДӘ all lu Gə 



“AY İk əbi 

“ə kİ özəl əə әд əə gə ailə, Ен səra ə 

əəə YT əl x 20, bə 4 ə sls görən : -— 

ön “iə 

25 5200 gö 32 

(əə 0əələ 

ə. та ДИЛИ sala 15 2 ələl esi 

a əda әзл də ə b r Ели ә 

ДИ Ал ə San Әәә. з A əəə dü 15 

ӧҝӧ 5 ss sək alası A ет зд әәә. 

ад" ОЛА ә Вә . ә хәзи) ox АБ. məkə за = 

Јел әд ел dəə кә 13 Хе nu. 

Лав ән əəə zəm зә Јун də әз gay, Slİy 
dəs gə ozəl, gələ zə səbəb од СА AA Gəəb- gəl 
Од ә db vəl ee döyə əş üə zə МА ә də gə səl, 

ƏR Gida ələ , S ə ади Ад 51. әәә al acala, 

ә sələ, all la əs şəli ƏL (ə ən 

әда os бит şə дә дәф ада дә, gə yə zə 
иб ӧдә лаз alə Dərsin sə dələ ә Аҹә Дон 

иди. 2 ән әәә a əyə әј dəə zə 1 ДӘ 

gəSi s zə əə ә sz oa дә Хәәзиәг 
Са ә Вә zağ As ələ səsə əə би 

2 əə ал 5 “45 2, ЛА, 
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Mə әјә 

Ода аба ә SO əəə ƏSİ əsə is, 

əəə бәд şala T cəli oy ol - ӧз әла cl ее 

əzə üzə iə 205... ƏLA МР əəə 

дә әдәдә əş əz səl də xə) ər gə 6 dərək оәх 

(2 дә ди sas бә ədə əəə “ə Ӧ35 26 ә Ы 

идә сунун кы дә Дилә ə qis Мес̧ә әдән bə 

əəə ə AL gələ gə оз/здәз .— ez Sizə, 33 

Де s ән (əəə СА S јн РРААГА 

ЈА ЛА ДА Әәә ӧдә 

Еле cə 

Әзим 220 

Зар Әлә әсәс әәә əsl бә сә) Vi 

др бун s bə иб алә уд Азы т 4) RA ә од 

də да ə dim тә бзә ан дмаз јә cə bət əl ә 

ən... ŞİT yə 

ә azə ə əlkə) дә сәдди əl gl зә 1 O söyə 

xə дә әзбә ӧдә ә уд 4 ЈА әд ЗД гәд 

öz әз db un rur... әб 

ə вә ӧлкә a ə 

də əə ht SAR sn. b ak sə də 3 Szəşi o. 

ӧдә БА Ба AL Ы BR газ 
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1. 2 5” Ал Göyə ә “3 əl зә ölə бј 

sss s, yə sə sala хә yə ə əl дә səb ml 

əə дәдә ayi, Әәә ни Әб ЗА әәә əə блә 

Адада млла дә дә lli geda, Су у 

Gə ə кәз А yyə 6 39ә сәј əs las zər əə5, ӘЛәР A 

3 Asl Әәә GA əz əə əəə мә gizlə 

VAL ә әм әәә Aze oəəe at ayi dl 

ЕЈР. би), 

ҝәдә сдә Sə әәә ssl Lə əmə Sal 

əə 3 S AT ав Ҹу Од А АЛ ам кә ә 

Ә2дә әәә зәдә sbəəl, бак ə ələ o. Ра. 

Cə” vse gə 2ә әсән БУ mə uça 3 “ələ 

əli to ə aslı ə BL A “r və Tn 

МДБ 33 АДА Да лә mlak xəli 5-2 

Јан ә ӧәба Vt yas əş "Xa аја 544, enə 22 

ә хә ә = дӧ) zə 2 әлә әллә ах Pİ, ass 

Ден ə Bİİ Дәдә ai oo 4 seal isək sə Н 6 isə 
Göbələyə A iə am Әәә əə ә 41 

=. la S A də osa ДӘ 64 ala 

дә бјун 57 əə ТИ ә дә ә ә yas A ӧнә әлә 

Alo əs m ӧдә әхә За. Gü sis, LYU yelə 9 

əssə A yllşə ӧ Сех суздәсӱд 2 LİS sə iy 

a ə 2095 gədə “ gəl yaylası, x 



Ел. До даа АДА 

ər 120 

ҺА 

дәк Ы ӱзә əy SAL A дән ан ДИЛӘ ләс̧ 

ју ам Ыззәт ки АЕА АБ ЛИР 

SP əsə әз 2. Әз loyal әз “12 “əs 

7:5. 
Ӧлән сун əəə Дәдә ДӘ sözle des ә кс им 

ə” Блә, әдәб 3 os Ay se Az üs 

Әәә әдән ҹа әл Ба gi 3 gəzə вәә ә 3990 Л 

na. co” Ы yə səl ls Јек 

AZ Әәә Ак ЈУРД ya x Ada, 

“EŞ ye m zəli ol, ada di sə ән ğəz S İT 

дәгәә, Мә yə əyə əəə ayla lakı ge ә GəL ozlzas al 

дә ә aş ӧдә ә oy ак да ә ələ izə 

A ol), би СА ун Ават онә 

yə Ӧз əza әв gəbə odla әјә әәә İY. нәәзхәә lis 

pə sə, asd bəbe sal ays dai ИЛ əl A 

22 — ЫД әз pedal Лә əəə gələ oll оз А 
sahi Аза isi ə zə 4 Ан Gə он əbə 

Ge ƏB ya diyə azi Zə ə ә СМ 

ЕЈР 2: 

әзәл əə bl Şe ә дәрс Т Аба дәк уда 

iə de sə3£ dəl Ia ән.) 093 iH ла дә 
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Дӧн әдәблә ДӘ səl Аб qəzələ is SA ЕР 

ӧз дә ә Də әд sə əs al $ $ Дуа О 
VAə ә сајә s. 

ә? Gəl | 28 

әд У əəə a 

ЕА ИКИ 

358, ә Ас əzə all cu ә 

ART Ma əə səmə M al odla əməl Уз обозбә 

Bay gə əba ozəl КИ 
Və 8221 



НА иләдә 44. 

Әәә 4, әззӘәфФб" “0 — 

UĞ, АДә .д069 

диб 120 

ав Әт иә sə әјә әзӱ ә әбӱ Vəd 
от ә таја а мә əə Уз адәд. 

әда ка ә zə gal әда ән 

Мајә әм Ы 4 izə ol 639, 125 СЕ sss 

s ələş АЛ 6324 sl dy asalA A Ади | 

ӧл ук тәнә əəə УЛЈА о gə əə kəş 

ӘЛ əə səl giz o 98, əə ül səA daz да, вы 

sə ул вә MAR ə de ələş ВӘЛ dö, 
ОЗ əə ZA ələ yaşasa sə a əli ələ ДА 

пәк gala sa dəə av s eir ӧд dlə sə 

КИ. 
һәдә јә ə ӧз s ələ əə “ə38 yəy YR yə Özəl 

һә ә zə AA ə sə 

əə əf 3ə5 22 

SƏLA. од әлдә ә əbi səl он əə əb aş Һә) 

ӧд Дәб фа ә yal онә gə 04 ӘӘа 

аб ав. АДА aras, gel 

səmə all дмә aş səy vəla ЈА ХХ ӧнә yəl bəb 

əbə ə əlilə dis әввЛ Бад. 42 əsəb 34 АЈ 

Ад мл ДА, TAR Vel səla, Су 1, ӰЈА8 әд, 
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Ки СӦ. Şad, dlə GİTT. gələ 

əyər Te lzaM ASİ bəslə, əə ai, 4353 bəşe 

bəyə Ә= әда ə Köz ә məə ön 95 ə 024 (ә 

вы әл LI ə şə gözə 2.3 вәә ə 5 ual) A Vi 

ҝә Gəl əs zə ТЛ јд без gəli ə, дмк ələ ə Тә asa) 

daz ах $ dı oçlə səsə TY ə ə 5 

“әт гә Әәә gə АТА саз сәдд еј 845) 

S üssəl олу Azal ән Vəzi 022 əm ... 

ак ə дк ДӘ ze gəzə əəə ДӘ ASİ әдән 

0 eri әәә Ан ӘЛ əəən да əyə 

ӧд ӦЗ дә. бад ə a ə Да әјә 

ОЗ әдән дә ӘЛ лә (ЫТ lə A О, 644 9 230 

Әәә мәм 02 сәфһә 

аҝ̆а 

13 б ST, фә ЫХ LA әд) идә” sə 

əhə, omüllr go Лә" V ədl dək “kələ 5, Ot 

AR $ səs gəl r. ek əə 

Ы səsli gözs јд “əəə deəəəb ə om Sal odı 
КР ЈР вә. 

Ја әз Ди ge БА 349 Qus, 4 ЈЕ3 Əəə ə 

x Rə... idə 
“AS Bə Əql дана, әзаб ӧз биа cəsi 

oya Əl ан Ат gədə zə əə məli дә фи 
Фирт 



иә дә 

сал 

5-5 el 6 os cilalı oks ass bı 

Göyə s ав gaza Фә бит öylə мәдә 

Јӧз üsə39 əmə 3 ед o. sə) бә R. 

Səsə əəə əə 3 Дәзу 7———. 

изә? дә Y yeli ҝӧн ozəl, вдн 467, Је 

Göz öd 82 A ə uz ə iəd yə zala 

2:93. əb zəl ән дӱ 25 450 

55—-)0-—5 Задә şi, R nə 

cəmi 5 AS əb Вә —” Әз ун блә 

Әз дә дә ә да 3 бәдә бә ə he ӧд elli 

əsə Мо фу sal əs üşaləl səy elə dəmə hv 
0. lələ о= gğəllə о29) әмәл 

$) ss, ду да Bö Од ба ela aaa 24 

5 ӧзҝ. ән Sə YY Mike 

ЈА ДА ајә Ri “əs ә ад ол ДӘ yə AAA 

дәЗ әд Şər, os 0 grəsak ӧд әјәр 

ӧдә ӘДВ әәә əyi јл əzik су дмә AL əə. 



До silə Ад. 

xələl s MA yal aşa ə дә əzələ gala əs işlə 

sə әдәд бә əə A əs Aibz sələ 09 = 

ЗА, АК ав Даз ə ə ə 

ә Әз 6 о 12, oy ә = вә Вә вәә дә 

Әв он әт gel ај ди ələ Бб se АД ит 

ol ә сузд боз sul sə Tk əə 30, “јә бба cəl Әәә 

ҺР ЛУР ə ә әјиб əə. 
садә әд дә alə ДИ әз Ада ә әј дӱ sə, 
АЛА тА “62 әт Һәл 12 Сб 5 | ДА YY ÇA 

la as бј та əə gəlsə бӱ ә буна gə A ЫД 

0 ӧлә ə ə. 8 

ә ид Лә да əbi әв ОЛ Анод 

Ын су ӱз вӱ 4) çək ob alə ЫТ “S, dlə go 

ок. əyə yə səl ai ӧз sə TT gə özl SQ ayə 

əsə ә gələ ÜL URA Әл әлә az 4 

ele R LU ge ə, 43 əz iso 

əl “əə 

ə ərə әзмдәжә Ee 

Ӧз ун ЗА, ЈӘ “с, Ы̇Т бә әд әлә = 48 

илә önə səbə dB Sizs kəsə qa хә 24 “вә s 

ə... 

КАР Us səb 
əzələ səl ӘЛ да bi = ya zəl sey izə ələ ə- 

Rrrz 



та дә од. ә 

ə ӧдә Әвәз с - İ" ozəə3 охда oub да üzə 

әда əz ipə zə özlə 06) 116 Ди ДӘ, ozi, ӧдаб - 

дә Дәрә "a ку. ə şələ o İŞ lo 2 Әәә 

MY заза ız gəl s сәд) зә се ејб ә О 34 

022 “ хәз səs сАЛә ә” gellə дәлә s 

məə əbə ola alo a АДА ə ays ala də sə iş ед ад 

ӦЈӘЈә əsəs гәд ДӘ, ödə 9 он Sevr. xi a. 

ӧдә Әз ДАС̧, A os əə sə бӱ дәдә 

ЛакҸӱ әзл ДӘ әј dəs əə dəə MTT 

"ед 

иә Аб Т səslə = илдә оха gələ (səhi 

да ә су" Авл AZƏ aş сдә 222 

ә oa дә зәр ва Веди УД, Ы ди 

АДА дал бәд, АБ ӱл, 04 Әз Дӧн 2 məli ДӘ 4469 

o92/ gəlsəey бә ә әәә аза Ад də əhə 

Si. -— Xə A кәлмә ол дә 

ОД изләјә a бд ә олу АД ак да ЗА әд ә 

s. . 1. -- әјә ӧз хә дәг АД ән 

Дәдә бәј) —– Ст Мә Да әдәдә “5 əs 
əl ətə S ayə, ) üzü Ye Дәвә (Аб ҹә 

дә әм ди бан yaa dis S ул, 

ə R... 

ötə İY. 2) әнд дә, ејд əllə əşi SAL a 



АДУ “asil 

КР ии 

G2 Әб бә s biya AS əl sə səl səl, 4454 
sək ax ә ədə hs Say ə ə 

zəl ak әј daş аул фә 

әхәк r. gər КР al əl $ esə ə İT 
вәја nol | RE ə Ӧз едә, əl də ә 50 

маг 28, әәә gə ə m... ә əl nəin, 

идә мә Бан рб ap, ин о 0558, 

ötə (35 VU: ӧд дә он он зә одун Р.Л вә İY 

Јән sə əli ub əla әзин Зән од) dl 38, 

Gül get səl əəə ә mə ya ağlama təl yeli ol ald, 

дә dələ - Ölənə Və, - 54 222 4 әнә вә ад dəə 

ə ə вә ӧдә ə sə n 

bəkə gəz səlim Ə ou дӧ 406, əz dəlillə azi 8 

ӧдә ӘВУһ oxalə ə 436 222 

әл 

öv əəə ӘЛ “ӧзу әнә әј од од Ан Ы. вә) 

ЕЈ. ха, “ədət 45 04162),- özəl gəbə 1 

оз нәјбзә ail әзәр xəz Siz dəbə Alə кы вәд оз он 

osa, 44. 566, Ба АД Sə cəl göyə 55 

аза Јал Әәә јә cal ӧл аб" 
ја ајәдә A ssla ЕА 5у ДӘ Дәвә дә zu Еј" 

дә ә ЛА ә Sə gəl они əz ајә од “əə “ŞA əl, 



o uş lz ә “ 

ЕР ge ə ələş əs ə əbi 

"əra ayan ey oxa 
gəl хә asi əs əə М.Ј əzə ҺД 

әдән ә Ји a ayla lə pes əəə дәг ә Ода — 

AEA əz A əm İN əəə məə ДӘ gedəli dii iş 

0. b ali, Дуа odı ele 

24 sz Ts, da selə “R gəzə əə zl səsi lə 

ја буду des ә лкин SU oğlı dedi zə 

Езаб əə oL də oçsələ Даба ve dE, Alə əə 

Әдәб lb də sls АК 446, аз доҝ̆ 

Дӧвәт Аза дәнә Ад нән Sə TL dəə əs 

sə sən әда ә oz ХВ әд әд 3, səsilə (04), 
"ŞE ə әәә Ӧбһә ад əz дә cəlaə )а ӧдә Др 

әз иә Ата ар јаја, ır yaz 

“əyal sal əzə ə As Tə dy əbə ә əəə Gələ şə) 

АД дә . аӧзәә дә Səlim әд аә 3 AŞ) 
Әһәри ад Azə ə asVə sələ TY. ələ əə 

— us” 

gələ, Ја Sr ОАӘЗ иб дә Јән иб Вә 
әдәдә әв əl 43. Да =, A 112, 

A. sö, “2:55 sə şə ie Һәзи əsi, ә əsələ 

ə ın TANI AB бУб ? 

Зул илә А Аз бәз yə silə aşa zə gedi *? Ы 
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əl m 

clə sər: Se. əsi LA, дә ә əə ən 

.. Сд), ӧд нә ə ə 203. gə ә о” “ә s 

КР СЕР ŞA əli 
sə ӧг-4 км iə ә asl ə əbəs əl ан бә 

Әв ələ səli ə al əzələ ә Са ə әд 

Әдә әт Еухмазбәни ЈӘ2 ов SA о ӧәб, -. 2 

ҹә s, salla Һәә ә o$ $ 93 səl yən ozəl 

vəyə olal də silə, örə A yə ə sal əzəl lb ə 

әз Әз вәд əyə әнә sələ rəli əm selə səl 

səl алов sk аз: olu S) 9 һә 
para mə дә | дә УБ Gi әлә də İT 

ә дәк БӘӘ он ӧз оздә ДМ дә .—. 

РН ә dü Је öyə Vi дәб Gə ә 

Јл 24 ei ol Oral 335) 20 siy әд əəə gəl Eş 

səyi) ул ка АЗ зә ou олду ЈАЈА — ül is of ə 

səl özi PE = ol ӧз аз lə TL озә35 4 səl ә 

302 Gi ун ДӘ зә әз Дин dy sal də =" дә 

“ART 21 Се аб ан ә ә ә ә тг səli dul 

ЖХә ərə ai do .ЫЗнәбдәт әәә дә dəəə 
Ələ вә Де вәдутк ә ајә). АД ав ад. 6 

дә UL elə əl ба Тә уд азә ЈА ојАз, gəsə 

дәк гәз кб бы Ҝӧр ТЛ oradyə sblə дадә səl, 



Tus,lea Ад. “A 

Дал a əya üə s о= 1... 
2645, иб Әлә də sU әла да ŞS 

bsn Stal As ДА дәв ә ə 
yiş sil, $? sil ik БА одда zə ol 2: ” ə kil sl 

ә зд Əl ә sək ələ A əə, ДӘ ә ə 

ə - ӧд әәә, əb Gü Әк Ҹә əəə дә һмәдәз дән 

фә ҺД. Ssiy, Akel ə 4—4вд ә 

Ы R , әд әд ) Ә Дал он Fi SP Es 

Yekə A dülər әәә ca, faa 
əə S aysu 3UzAIK diY3 sələ 139, 

öm: дән даа çə sib sələ, sə əl бә ун 3 TT 

һәдә әәә ҝәдә ə би" sək əəə sal он 1 ә 

əəə ə дән əl ән ЈА ә ТК ду әјан 
азда, ә adə 1 то едә 

əl 2 2, ә од ƏR üb SATI онә 

о ӘЛ ә әз әм, ИТУ Aaz ds yə sls, 

3 по sə Y бәла ə x AYA xil sli, 

z Aa Дӧ а бә јә iş əs QOŞ арын 0829 

ҝӧрә üm ДИ әјә sa вә Le səm səsə 4809) 

ОД сәј TT: нә ӘЛ тонда дл вӱ вә ӧдә aş 

üzə ə xab əm A elə giz gələli ди gə vəsl ds odu 

oz $ Дал, ә ea əm Sə İL əə sələ siza 

ƏLƏL ә. "ə yə ə Ад, с əə çə 



hə дадә sə 

дәдә silə Ҹә вә də dəm Даз sə dəs 0224 

әәә sil əyə Әлә eylə oli dl STY asəl geli, 

əə xə əs BA ls, səl) yadı oo, ајә. ӧз TA çə 

ӧдәјә ә ə adı Azaq, sət ye 

Əəə pə дә ÖsÜ сн 8315 isa 2 иә дә Ss, 

ЈИ sə Vİ Х бә дан уд =3 ја Әф gələ gəl 

333 вә ДЕ Алт вәд од əli də ј әд әјә 

x... “.. məə GALA Siz əəə 

os $ әлә 6325 аб Саед те онә ozəl disə 

Əl gə бкә Оду Həsə sk səbzə Ә Se зә əkə Од əl 

дҝ̆ gə од dos дә лә MTV yaa ald удәдәкә ә a ələ 

әз sələ АД олн də izlə Д 

Әз ә 5 uy әхи дн Әк də ələ бә) 

Мәдә вәд әз dov хә нә gədə di әдәдә 

isə ağ дә АС АР АК $ əs bro, 

sələ səl дел - pada aa оз vəf ə 

ə “məlim a yal уз кб ан У о Од ələş 3 —аб 

r ə ə ә Амун АЛ ДӘ О ду сбб 

(вә дн дә ајы әл наз әәә из фә ә- 
SİL geli də sələ əə qs aa sələ 2- gəli ds 

"m ASA “xü. .... - ак 29 9590 Sə 

Мә онә .. YA die 28 Sür. azalan li 02 



Aug lu сӱддә (Ж. 

әдәд ли дә вт уд işla ә —” 

zs ax alıq 

ei Le 

nə Тә 0. 

2.——55-—5——” 
әдәб Дәдә ә ASI әәә porle s əs sii 
садә ДӘ Әәә зәл әда Је dz ol, 
elədə sls əə gə ə “a eLə sənə УБ .Јӧә ә, 

“Au... əsəs A ә гул дәдә с .-. 

ӘЛ Әлә yəyə əə gərə О2 “bs Klein “s ə Gölə 

—.x. Sa, Əzəl əə olun? ә 13-ə 

“əəə (Дә әз ə səy mi Sə ozzzz Fər oəbb gall- 

219253: 23 OSU sal 406, / —--.0 ДА, ə 

ok s, əbəs gə ФД ан sə әәә зә ХХ əb gə 

зәдәләр дән зәдә ela alla) 4, 
də ool defə Ve iya aaa SA ldə isə | дә Qalsəl lo 

əm (əyə әд он BY. yə фә ASİ Дәдә x, 2” 
lə vəslə 3 ÖU əv 3, iə od, ә R əə a ə ər 

0. —.—. ә vallı ӧд сн eh 

Әх ан ə Sun ӱд дә, sb saa ə lə, ол, зә 

gər әда ад ә ә TT gəbə əl əzəl - mö əə 
nəbi dəl gələ gal səl са тт isal lV əz Дәб ДӘ 
Ја ә da gələ тә GA хә идә sal Ј ик b 



Le и ада 140, 

Əyə ə də gele фә əsələ Tl зә dlis ob, dəzBləşə 4 ХИ 

“əda Дед 4 Дӧ ӧд ДЗә сәбәт 3əşi, Сәд əş 

ӧз veə TT УД. ӧдә ә gələ gə алә dözə dəə TT əə 
ӧд əz әлә фә ас Ди 

ərzə ış o” Ӧз oöəbTə әддә 629 әда, Q за səl 

ə Əbi “ дә (4 Син ТЛ /3 бад, Ар Gələ Q ələl 

özlə Ul halk бә әәә ə TY: yə 44 əs şi ӧдә әјә 

ә де ləsi A ə A yə дәб sə o sələ TA 32 3 si 

si şi m әфәл yədə A Ayədə zə,3 es dişə oə Pt 

SU yən Şə зә әјә) АЛ ә ələ iz 59 

ələ МА дә за вәә дәјә СТ ЈИ аз фә мддә 
әәә фә 

cəl əzə əl 

әд дт yə üzən sal alə ass ə əə ayla alkil 

də дә İŞ адаәәт a ei sal dələ 3 о dr 

ob də оҝв A al əba ЛОЛ ҜӘ eş 
25 UL əbə alə səl абдә бә ə saa səlaə О ДА 

ölə əə Də ə bəl saz zəli ә əsəs yəl 
çəl Gələ: ə əl oəblzə 2324 ҹә ӧјд ду əsş 

gedi əl ӧзА ә uç 1 ayə ada ә әз Мә od: 

yəyə yd gü) gəl sələ A ə sal sə ələ M AL 

вәдә ad sal əsə ələəəə ни зә ləli os Ağla 2122 232 

2ə3 ldə, ƏLA дә əə ələ sal əə Ҹо дә 



asil side ик 

јә аһ јәс Вӱблсәје О914 m se All sə s ə 

Елә yəyə am əl мә әл əl sə sə sələ ik dy s ə) 

јә Јаз s 6. əə “Yu Әәә 2 Һ" Әлхол s of cəl, 

әз ад şə gsl əy $ əə ә açı 5, disə öyə du, 

ӧдә ә зә Әәә Ед ә ӧӘ Зто199 
ə Üzə pç 

әәә 

2 је 5 ЛА др. bəl Дана Ди zı 
ӧдәкә,4 ә дәдә 1 ДА cə Sb oxdu səyə |: 

гә әфодО))н6 А ә dəəə laz Vİ 42 c ək о 

olla ozət ә dəl lis cil əkə AL ә ə 

2... ək gələn 3384 оз ele 

əəən səl ələ ə M yə әд =, ӧз ә” ӧзәу 2 д2 әд 

әд ЈА əy gəlsə ə Ы A izə sə Gizl SA 
ə АЛ. ge јә esl Әәә AŞ esə) ә is 

7—- əsdi bə bəəbələs əə 

gellə 9 Şi də M əb Şə silsləşə səl lə ə. 

yə əl —. yəy əl ДӘ ә ә 2465 220 

ә ӧз оз Ы" Qələbə (5/63 ӧзв ха һәддә јә 

—. iy yazan AŞ dz AM yaz yerl едә ӧдә 

ААБ əə ДА јә sl lə ləm Аза Gəl, əzə, 



U.o “ ӧдә әла. 

ә) АА ӧд s sələ дӱ gə əəə “A başi zə 

yə дл yala oxa oll 5 zə Һ АД uy әд гә ӧн А 

јлә кә ДИ S ох дә 85 хә дәлә gəzə 2 

ә ди ам вәә олдуз ә әјә удун gəl ад. 
drs. Әз. r yə daşı əəə asələ dəb a Ад zə 4 . 

ӧнәӘӘзә, иј bd iv 22 оз 45 səbəkl in . az ҺА 

Су но да ə Qəl İR Јек задә дәјәјл eçə adl с 63 

әјә yl də дилә јх 6 да əbə нд әнә Јәзд gəz 

дә gel o$ ola ләл дал ә фә ох (şərə ЛА ә əə 

daki (ЕА in 224 = сәддә Gələ dlə əə iy yət GR дәбә :У 

әд üz də olullas Gİ ә ә5 ? О. бл, olaldA yə Si 

1429 ДӘДӘ ә дә 2, in əəə cu адәф ӧдә дәјә Us ə Vt 

AL ləli Дизә al ƏL 4, 42 ad oll 255 lir. 

ӧд ет ә əə ləl ge ə ys ay ləyə 

ei “- әд ДА уХА би. вдә и ə 

22 ә hə iy pə әз, ӧдә д2дә2 Uu əəə дәк dra 
Yə in ӧдд.-ӘдәТд ја dəəə ә ХӘЈАЛ: б, 

söyə 22 Ди səl, 

әәә о2 

lər. әгидә oll bel О ла əsəbi, Јаслыјыы 

si alə səlis gə db de o ŞD LA zi baməzə əyal 



Таз Де сАдә Ел 

изә Дәдә МА əl әәә АК yə əz Адәм 

Дәдә ОЛ ән Дилә yy ə smi yy ik a 
ə AŞI sədlə ә дәј сдә AS, xas ә 

әәә es Yə дә Ји səs məyə ох 222 

əv 4 29, дә дә дәб Az yə çək ə —. 

ЫД ә ELLADA Şe ә a zül ALLA 

eylə ASİ sə Bl ust adr, aşı вәдә azi 

Ы ән Абу As Азад Ли ə əb əsli dig 

тди ту 
25 AF vəsə) һәдд gə ül əz бәјә дәдә ә 22525 

gəz a, ŞALI sə əə ə səkər, 15. ку iki 

ајәдә Do, Tü yyə əs aşya olləzə 285, vaz əlkə To ДӘ 

cəki АР ДИ. Eyo:sl..-$. assi silə az 1 – 

22 ОЗ Ҹә дә ТЛ 4 əə səl oa A ОЛ 5 

gel, ələm “ladı сәда 263 s ələ əkə 

Ya ə R. 

ӧӱбәәәда Бб Aa əm фәзада asələ yyə çol asls 

blə ə çək 059 Рон x... 
əəə 9 оф əllə əl a сәда ӘЛА AA a дә. 

әдәб ла ҸА ә gebissəl səl сә бәј ik yy 52 ӧзәјә G 

ə əə... ӧјән ә ба ə özi oil 

gellə dəlil зә әәә Әәә ди әз sə ələ səd 



ә, Де дә 

Дәдә aba Әәә edə Д, 455 АДӰ uğ alı 

ә О gə 3531 əllə дуа О əəə yel әд 
= ə“ 24 ДУ, zal: .. ü üb Öl, salı iyöə o 

SAN ——. әдән ЫД) ә ДА ә вә Ӧд 

29 ә Gən Ölə əl бҝ gə | 2. 02805 aş yyə əbə беј 

лад ЛА zə ӧн дел 4 2 дә əl әдәд 

ələ дә Әз ә ә ад ју 316 A, edludə, 

Сӱд бата әәә Ад ода 
882 зә һа Пи АД 386 -— “ik 

2ə çək dəmə оху (22 | o” sələ İk gap ӧд ӧн 222 

ДА сәбә au desə yə) 2 ДА ӧјән adı јо ДӘ сәбә 

дәдә aa ə Дејә әз ә әәә Дел 

јә дә Фә ода Адәмә çək (42, ə 34 

ҝәдә ASL ЈА, els gəz əə АД әз M 
Әв Дӱн ӧддзә M A As әдәб ӧл зид. sə 

o 29 ТАМЫ Рә әда ә ДА ДА әл ә 

АТ әд сад, су Јод ЈЗ дхи дә ali ДӘ Gə 

ас әлдә Tk yz 2 ӧӦзән зи səslə ə M Лу сәнә a om 

Və ol, gi salla sö ə То yasi 31 удда M yə iiə 

ДӘ 2 dizə (sə Әз әс bU yə ,64- әјадә ol, 

әзди ələl Әб Сәәд sil ӧзӱ хә сдә YY ələl əə 

95 Öl səl ә Bər, јә ә ә dəs oəlsəb ТА ә 

да = Задә ди 23 Cə” € ӦЗ әлә 

әм 22 едә Vİ yöşyəm ӧд дә yən ӧлә 43 el, v 



Kez, əz ii 

əzə мәдә дк аја Дӱн a Јаз ak, 
269 os Uşak из gəlsə AS gə di odlu 

ајы 3 alə alu QS әәзәл Әәә 
СД, намә (2 Cə 9222 дә ӧһә ад SU, çə şanə Y 

ab UL yə ələ əə əsə 058 ә A əə du = О 154, 2Ә ə 

Оз 1 зәнн sələ Ми yə дӧзә $ бан 

ə = әд, ДИ ДӘ валд Јән әнә сан 
ДА зи bel Azər lə A 9420: 
dələ UV. Sal d43a call x səy lə aza saz ələ 

ӦЗ әд ба ә әлә адан уда сәфи 1 ДФ ә әд) ə 

Ka... 
əyə al, Məs ə ДЛУ UL əl M dö dad . Әләз ја |Д 

Әәә дә A ZA iə əə oli sy daz сдә ə alə Мм 

"əə azə ələ ələ UL olay dz әд ә ald it b Azə 
АК öl xeYM İLA üə sla Рә 
əl ə Azə bə ə ələ Vİ ays ЛУК 
ДӘ YEV. yo нә aəəl şələ İL уз 9 МА Да a sə Де 

(3: Yk: AA sab улдуз SUL əbu yak az dz 0 

dz sələ Тә ДА да əə dəl əəə də as geyə 52 
29 Ҹ ӦЗ əə Ы ә Аҝ̆әә 

= ə о 

ат Хам gəl dəb əyə plan UL Аб ələ Ле дә) 
әдән ӧз 2, ss s UL ә ə МҸ ЈӘ, ol Әһәд 



LA ЛазДә Адә 

әт әд Әр зә a A бәм аз 

Оз хәз İT: јә ии зд, әнә Бә ааа хам 

ә Тә ӧдә S əəə зәдә Sk әлздәз (mə ди сдә 

гу дә əə ӘМАА Ба gölə 992” Ӧзә ü ЈЕСЕОЛә ә 

| A ә əə gəl səli qalı aa ти 57, ДӘДӘ ә 

ода АјӘ ад ayə dəhəTəA gb eliyə oll lə əə, 

vəl gəlsə сдә Ди si ӧдәјә) Tü “dələ 235 od, sə 

ә ..—— бә" dəə əz дәв фә" АД 

ода ə) дад ХТ ma Ја әд Адә әд ә sazz 5 ӧЗә 

— əə sə YT АӘ Јес за мӱ A yəsi ə di ayi 

әд r Ӧд ӧдә 09 462 

= 500 

ајама әт Gəlsə ələ elo əsla oda 

44 a дад ән m gə od aa üə Hİ yyə ol gəl 

Bə ss ə assa əyal səb əsə £ yaxş dala, 

nə ӧдәмәәд şə гјҝ̆ә иә dis, бә дә әда 

ötə әәә 2 şə) ЈА ә о һан ОД ә əli нән 

ә sil aşəs) - вә ә ə Yaa gəzə 
даа yədə əl asla Alı as sala 

һә әд şəb Gi üə dlə дә ба yə öz ələ, cə” 

oral әзә Аба şələ gə “ql Sə,,ələ дадә 1, yəlşşə 

Ələk İT 9024 səla o ә 5) A Şə ә Јән Ы и 

gsl YY 43 Və Од Әр ə A gə əy $ü ЈАЗЫ dəl 
Sss 



lə işilə ә 1-4 

ӧдә лә” СТ хә öl 4 од: фә ӧлә ав 

ә ҺА сә лдә = АР Voaul ИРЈЈА 

Мо дәнә зд Ӧдә Yİ дәјән 8 os). ə.a .. or 

GİL zba МА ӧз las Azə tə әса gi ə is 

ə əyə 

“əz” səl 

dəə дә3дә дәб сән да 7.80. çə 

asas əs ə, за аб ал ƏD az q 
ou li sos UL әдән әд Дәли Sas ə sil, 

ə əə 

әл 22 əsə да ә Л фә A ә yə ә ти : 

dö vəla ... гә ə də əyi yaza al əsə ə əəə Ы 

dölü əzə oll an ана gə oLa əə əki, də 
сә yə Vələd edir Ы ә. : , Ы̇Ә tələ sə) Üz əsə ил. 

2562 1 —— 0 ə ər ..— әәә Genə Cə 

cəl zalı. “əl əzə 2335 Ле dəə Şİ 2315 ə 

sələ əzə Аја Ала 4 ад дә ә Уд. lo gədə 

ку ә ya şanı Al dəə səl ərə” sə eəəiə n 
| çəl ek VAL ә də səbə) ӧнә сәддә gl səs ia dola 

rə eu “asudə Mə əyir zə 

“üə ya o zü Ји də. gə dəli Дәдә 
güləşə glə çəl јә Аз ə ASA $ ds q xə Ur ayırma 



iH Yaşla дә 

ӧз Sl, şələ за оду кән бәдә əə A £ gə әд 

əllə (bs ЈА -— qaza as 2) 044 a 

ОВ ә Y әда .. Әәә ә Је allel ssa 
oub dz Gələ,A A: ӧәәб фә əli Sizə əla АД ар 

ләл сәв аза да ДлләфобаА, zal Ди 3 15 

də qel ӧјән әв ә Ајда Мә isə aludə Аз ә 
Həəə лл də Mİ әд. ЈА ӧдә иә Гази јд 2155 дзә 

du ра ма ә ат qayışı a 
” әз оз 44 Әм мә ә Sa КГ зад 

aşa da нам şə yə sem ә ла дә 1 az әд 

Мә иб Əban a A ələ, - ə ә Rose QAL 

ə kə dis əl S 55 ИРИ 1 (sən ə səl 

Əə $ ds AL ya, s.ə sə blə — gələ “dəb əəə İV 

ərə əə ə əyə dlsə b ә әдәдә Һәә. әд 3 

oləl daz də ə ləb a əl 41.6. SİT. Ја Әәә сдә ә 

zob Sean “аф јә әлә АБ нјз 391 П 2,2-4У, 

оз әда dəə Әз Тәзә бә ав әнә ә gös ə 
54 əsk os gəbə ӘЛ Yk Сад es sol, 8640 x” ə 

döşə gölə əə azi de әһтә ә ola əbə Şi 

ах ә sax olu əyə işla, һал səsilə nv ә дә 
dz YY ә ә üə ex A дала lələ әдән TY 5 

əş İs ölə ələyə Ад dis al Лә səl 

Sssz 



İY üş. Ад. Hİ. 

00 asl 6јвзәз 48 ӧзӱ ozalzəi, sə ələ əə 

zə SA ea səsə lo Д “SU дә “Səy адә Q дә 22 

вдә vali gal əə a ә 5 səl “ZAL ə, oəbəəb 

Əz əə |/ yə sək ədə идә eli 4 322, ə yas 

on О ә pe olsa alə sə 239 ҝ̆уха 63, 

ҝӧзә də alə ih ә Ән ayə dəyi sədd, 5 dəl sel 

оз las əəyəəTi јә əz o Ai əb ОД Аз Gəhi, 

Дд ӧдә АЈ dis әбу Ti all se Бә, ə, Әлә 

дә A si о2 аҹ̧ ә Тудә дад adə дӧ dəyə 

ә İs oya) üzə ОЗ dis os, 17 yə əl s gal сиз 

s .. də bəl Ја ... “50kİ ВЕЕМС sşl3lə yə səl = 

5 ә Pəri (əə “5 ə ә ss ədə To yə, us Әб 09-ə izə 

şə бә ӘҺӘР cər ӦБ- 77 ә, 22 ӦЗ ә 

di əzə əl си Azadı çəl cəzası YY АД . də 

Her alə әдәдә sl zs, Ди. çəl ДӘДӘ Әф döv 

21) 5 34 üm 5 x YET 42.2 dəb9 232 əsə yə Vəl 

mə dlə З 11 2 Од, ii дә Әәә oz söbS səsi 

ә ә ә əla səli əz oxla ит боз = ә ЈА иб 
dəə) sə ausə о ,yalles aç 3 VT yə дм Dənə ӧд сә ән 

ək 2 021 

bəlası Ј45-Дӱә идә əl РАР АЛИ, 

os del, — üz Rə əsr S әт дам 

olu kə) 13, sı Дәб 7. ən. 



ә” İN Ада дә 

Әәә О - ә "Az əə şil dər, S yə səs ALƏ 

əə ә AMİ Gə mət боз sə ə M д ә 

РУ, дуз ә 6 ады АЛ о дә lə 

şələ дә ДӘ әд сәнәд səl 022 əş оба, ИДИ. 

Лә ә ӧд әз ан səl gəl вәә АД АЛ Оз 

АЈ Јесаи АЛ ни да Ы дә əə 

Уд Gələ oL, ДӘ аба dalı 22, к üb сә сӱфәдә ələ 

дә ДӘ С̧ән gəl əə yasa, yelli sab azı, gel, 
“əəə ДА ҝәда 5 gəl, ДА əz saza cl dis и 

ЈӘ 22 Мә, de дала ләф ga yə M ә m. .... 
R 2ü 2423 Pak zərər ə oxkSişiləə əsə ləli 

ә 2 1. ys, m... әл 2ЈДәЛә хә сәј фә О ә 

o sz, ӘУл cü аз AZ əl gələ ә gə) ləkə aşel 

SALA yaza s ES sə əəə gəə зә Мә У 

call ləl oa ii adi səs Ga a Uu alla, S ə 

сәд Т. од Лос) Алл ҹ̧и 
Ын ә = | 4 sk $o 4 з ə әда) 

ә Гу Әәә нә ә ələ Даи әәә 2188 
ә" 2 ela əş дә al әнә ә” ma dolu ак зә 2 

| ик бә 5 M əl sə di, 3 4445, Би. ə, , 

ҝәдә - yə abş A ЗА ә — əə iə call ez da 

ƏLA = os ei dl vla Gsl Tü 0.0 

Хес-әд əl $ 4) a, 5 Şell gs АЛ (6 ту Аки - 

ə göl ALi ə ДА сәд q sala oyna ə ТА R су ДА 



ə A аДе Ан лт 

ит 
за 5 das sel Даба ә ән 

бҝ әса yər ə dilə sis əə од абидә s 

олдә ә јә ӧдә A ə јә izə сизә ab 2АЈон 2 

üş ələyə ozel ə əz eli bus ə səm gəz әдәдә 

yətlə əyi аз дел дә 65 iş s, дин sizsə 

Əə S: yə ə дк alay Ӧзӱн sa АЛ yə S aziz üş ələyə, 

идә 8. pəşlə səl sd ƏL ЗА Ја md yin Да sə el sub 

gösəi db55 zəl дӱ oLa üç сәбә al gələ јә az Ay səl 
Asi ҝә zəl уз İT s əsl əl əə 

РР———ЛУп gəl də in əə zəy dəl sib, 
вәә gəzə UL A A də əl irə, gəl İk ə əli” sə 
әдәд ə Elə os”, Sİ ——.—.—. Јазла Ад de 

Uu Жак ab ааа sla 

AA ə alə a A Да də ə səsə ДА gələ онә 

Gəlsə, yodla las әзиб da uda Ae İt yəsi ələş ӘЛ 

омЗ әәә од д9- sələ 4 Г. ə Şada санар 

desəm Јән ӧдә әз ӘЛ елә сдә oq ә” ә gə Олд аг 

әәә әт ak дада сизә əla əsi oub am TT Ад 

ә Ы дә (02 (әт ə.a 

јә бауздәз sö iə 

və 55 əl 

ә ӧә Сәд јад јл Çə ol də, од һә) 



| До ПаДы дә 

ə kəs çək el sz ДО ә др ә әлә Tə şələ a 

ОДТУ АәәлхоЛд ки ә Ајла 432, бә (ə 5 Д 

mai ТА ДА ар gü ва ya нә alə ә səp di 

әәә дә es Qulum Gələ Ab һаа aa aş, 

(Şə ölən, ok €) gə Ta əs də ol 95 455 ОЛ sə 

ә ан ва, АД ав 

бл ад 

ә” Ы Тоз azazsəl al дн кә oil) ə əə дадә. 

ӧдә 24, oli вә Şə мы - (05 ə Әбди 

Әәә Вә 35 Аб yaa gol səla a, dl dəy 

də ə) 4 32 qi Ваһ ә lalə ə —-. Әдл 

“əəə əl әд 284 5 АЛ S cəl də Ал ül elə 

әдәдә sə Aa lələ PE sələ 5 Y јә ә оз) 

ә İF əssə Ы ә esə ӧд дә әз) 1 SİL A AAA 5. ŞA 

јә ad sal əsə də ə oa ərizə ə гәз әд 

bee аб ə sul аз 59 24 gə ə ee Вен да 4 

Мәбәд, kəli 2... 2231 Әәә, ək Јад laş ә cəki 

изә. гз x Aa ә ua. oa sələ İT 

ии. 

AHA дәнә ә ә dəə əəə диз mal 3 rab Saz 

əyə ӧдәди Овал silə ДА gədə əyər işilə 

Әәә gə ələ yal ze çək Оз üə 3 dəs İY geli 5 oxa 

ə R сә azə dəəə дәб sət gələ A ХХ ЈАјә 



Y. aş Ади 112, 

сәһ ilə o, yə QA La АМ АТА әд 

M ələk 

zə 

јел ада, s ələm ez ə фәда 
дәвә € ə soy səmə АД ә ai DR yab gə gəzə Tı 

Göl əə 5 дәза .. — : in gö 4.33 — 

ə ə —— ... 

.. —— dö əsə 9) əəə əyə öyə hali 

af əə DƏBİ, 24 AV ӧдә јанә 67 әбәс дә 

.. "Su o sesi o” əəə 2272 -—. sə 2 EL 

әз Ҹә ak səy 4 вә əsli Ə. ... - m 

“əyə dəə Х ә ə əə 438, 2203 ӘӘӘ хам 

X...... Зу ӧн СА 4 = 6 

Аз ә əəə Ul ə = — T” le Gə ey yas AŞ Vl 

səl оыдәРә сәфил еи gəz əl sö ДӘ İH 9248 əs 

əə XU фала ə su gəda. QS şəsl 
Ӧд işlar, Ələs əl 9 ölə ol ayaz A Анод 

ül Glar. AA sel АССР Gul iiə all 

әәә) Су 522 n sla özlə gə Tarı ә дәдә .. Лу 

ад сәбә ə S aşə TT yi 45, од ə əl dö ob der 

из ВӘ әдәдә ди İT əmələ əzələ “UŞ ay о= нә 
Әәја јоз хә Әз Бб TE: Şə əz əbə dd 03 дә 



əy ТаДә sə 

əəə alə a dəə si “zəl ок. 25 әзл ə ӧд Әдәди 

Ел A gə о да аз ЗА az əə АК әӦӘ да) əl bo 

ərdə 2 ә дә ифдә Са ӱн дә SM Ӧ2 ә 

ә азы иди ДӘ Би әгидә с Мани 
ба özəl ӧдә зә ЛЛ, selə, ӧз - “ 1 узв бу А 

Fə yə ə дәв он ӧдә q, Az o Sb bz 

(yə güdən s 6 (224 кәм јесә Аҝә дәдә zə 7... 45 

(235 YT: нә ә Јән 9535 ә b: Göəl 85 дә ӧдә" 

Раи. “ğı “ə” 
əəə ül ələş rə TE göra giz од 2, laq 

5 SA оз ај ələ səl Silə rə eşmə su ldə, АӦ 

Uy дәдә . $ Асәдә Qem seli Јәз 
Ӧдәкн 33 АТА сә ЕЈ -— ela yaza 44) SAA 

əs özl yə S sə əə) дә 4 ла Ли nüs “Аһ 

0.0. Сәј 

ҝә ад 

Sr Qə ə ək ol ed әдәд баб ноҹ Даба, 
дә Сд duya Az сдә 3 le = 95. ә gecə Mil iyə 

әјә əəə Мәлә —. ж üə ələ ӧдәә СД yə ə 

dərə) Sə əbəs əyal ДӘӘ s 4 бәм 3-6: 

AS os) yal Saz SV all ə әдәб ды аД 

Кӧбә дл dö oxlge də sə Kə a as əm ə ә Дәб 

3 Ölə alt əzizə ə Xə mə 25 нән 



TT uşill ә. RH 

də ə әһд səl səyə ələl, oks əbi :2- Әзыјаси 
vella Ti: 9135) дӧ адәә дәфә кӧј səbə o:Şo2 sili т. 

Gələ dis TT gelib Şö ә =Азес̧ едә çə 0... 
Даз .... TT (as, A, Gəl əə sə dm алдада 
1 асы əli edilə əli ə giz şə dolla 

eu бәк çala Gəlsə Tə ДА ДА oz S) əə öxll 

Əəə TY əə дәдә M ə 2. ии 28, ДО 

дада ВУ, ТА әј 5 4 ЈӘ ад бар әзән 
səsə UL YAŞA ән Аја ЛА дадә axa әла Ulya 

РУ gəbə əllə 5 

әәә SİL səy GA ик x əsə, Yi (lalə 

= visa ед 

ӧлзәТ gə әҝод2, ӧн səlli дәк оздә o... 

Tə əə səla çəl els əə ӘЛ gədə 23 əs — 

сӧјә 96, ӧнә ә О ək 2 2556. дә? әҝ̆дә ә. Д 

osa сдә Лӱ әз бз od, әд ӧлә lala 

бол дәмә ба ou Лә А-Л 

Ло а dı. öd Әәә Әф ән ДӘ Mə ДӘ si 

AL Sr q sə ГИСАС АФФА АР МИЛ 

| 33 (2 İsə 3 3 ам yeli yə, нә ӧд 2ə Şə ən 

әәә әд дӱ əb sb igi 246. 2 43в ob, 

- ә Де Дәб сдә ХП әз едә ə əkək, Лӱ sa 

Дам дә Аз дә Ӧз ALI sə 



144 тезди s 

һәб ətəyə әд 

ii дл sər 52 әл АЛ Әб ДИ ејдә ЈА öl 

Од əəə ди ады ay im Әәә ӧд 8 led. 
dl əynə ОЗ 9424, o Əyə 9 sal əə, səbəb 

əl ӦЗӘ kə вә 2329 çək disə әз дәә сдә әда, 

ә Һә “düzəl səsli ox) Дел Gələ s Sə 
3 SAQ 3, са əmi ај oxla дә ә аб и 
РАМ oli ez, -—. әзәлә 

de изә əə әј ј “bə нә sələ иә ӧз дә. 

ә S ə) ә ав АК АК за ӧдә Ади 

Ҹ әда səl ХЫ мә ə 5. zə 4 du zü aa 

ət ÖV em ə, һәбс şu ix sa лә ада 

ə сә ab S zə az ə ə is. İL sə yasda AÇ 

ol Azə ӧдә YALI әз Ах seyi səydə oya dbi, 

ə, gələ (320 sə Ајә əz üz səl Ai 045, bəsi ə 

aş: aad, ә абәли əyə aze 52 əf le идә 

. х öl Са, Ов ə, әј SİA öpək gəli AŞ ale 

“da əl Ја АБ зә a Be удузуб 9859 

11.1 1, ə ӧд ејб кт. 
Gölə ә Од тг АД ә su ДА дә, 22 ода дәб 3, 

Јәсәви бә ә AYY 4, аб да әдәб, ад 

Әәә dələ сән әнә әз АТ ə ə els, əə $) 
аг ад ДА ә, yəsi аф ДӘ ide isdi 



Tv sl. Лә 114 

“in әәә ә Ре əə ə 

edir pəS əhl əyə gəlsə ol 09 Әз әдәод22 Sü es 

ə ајә əsə daş 17 dl ҝн хәзи ә Оз аса) 

A əə Ul дәбдә oub д dəki it bizi, Vəə га ад 

ora... ә ал дә m 21 1 1 12 әмәјә 

Alə ASals 2), iY ə zi (933 ə vazlaglə (58-49 — 

omə 29 = S mə VA əl 3 sə о ова M ağeəli 

һә ыса ојк gu gə AA 

дәнә m ӧл лә (Ala Јары € Адәм әд 

Аӧ ә Sü оду дәг aşan adl ə S ə 
әбәс az dl, “ək ГУ azə la әәә AR, 

sla kə esi AİB. ә ЫД. 

(SəhTU əni əli les gə om AĞ, ЗӦ аз тә əz 

Qə əəən уб ту од, o Әәә лә sə Gölə 

ДӘ ә ərə LL ə zə) 

23.5 da ə rəy üş ЕЈ РН əla o 

öl ALL S düs ә 5 “Rəs, АД ga səs 

идә ән 1 Дӱзӱ лајдәләдд == Садә ДӘ =Зӱ сәд 
(29 ХХ әмәјә? AŞ, ДА јә зә əə ӧд. “ə q 

ох -— eks S əy ək Ag ə TT AU Бал, Лв 
Özlaz ә əsə əsəbi UV əəə СИРР 

(59 - ӧд әәә бәз ӧн gəzə ) Yə əra olla 

zə 33 sisə gələ əsə ələyə oa 65 



Ыл ади Gəz 

“üs әбафр İVTU yanə 3e də ldə, ӧд Şi od 

də SUAL A) Şıx нә фили әәә ә 

2. KEFİR Елм ДА о o ана öymə 

gə зә АДА əsl фә иә ДӘ ЛА әм дә Рә “zar 

0:$ ӧзәг Ок ЈА sal cəl oSS вт. ә Yə Әәә 
AQS 2 Аиләдә са 3 sizə) ДӘ әјә 2144 

ај Ӧд ә бу тг məə дао ST, ма 

әз Ди 5 ЗА фт дә вә әбәр нәзә səl бә 

ГУ ЕР ИРИ АР 

s... Стә ә ӧҝ̆озу лә алод 

ры ЫӦӘ əə 6 3lisələ ит әјә ама бадә dl 
ә adə gə әј) cn. Әб исә 8, 39, ə 

2 çə OLU əə ләк, ə TA ә səs әда 5659 

“ə əsəd 

əv AS 
“ənə бан? Т el "bl ана əs də əsl osa, ДӘ ol 6 зд) 

Cə RE Fər Ri “əl ДА әј) sel о all 09 1833, 5 əl 

da ə əl o) azal səl ас бӱ Lo alana “ə 

UL ə və 5 asa gə akelo Сун “las 1 aşə) əə Alı 

çək səl С̧а әәә абы Лонг S əy 46 

s olen 5 sü АМ ə dey ләл 

АД АД o 265 Бан Ty əkə дә ӧлә əə vəs АР А 

de bə əl sə 0 “las əə дә мәдә V,- 0 ozel Дел Ји од 

о2 ӧс зә 433-125 әд әд бл? 1 “lə əə Gə səbəbi əkə 



то вдә Ади ЫТ. 

ӧзәЗдзә әлә дӱ 685, 6. АТ ә, һәддә 

гәдә Дӱз asa də AA Şə ти 144 

ədədə ел Alə, ual ge ди Se әтл ŞA 
-— (Әс Us A əl 2 eu ад КР “S: 4. 

S 595 95 A аф (ә ме erkək ar 

” фә oo дә er (5 — Aki səy (əzələ 

—. иб дрн de sə zə all “ bə Лә зә 

2. 

əy AA ка ад Аз АЕА Си әд иә 12 

al ә ДӘ ә Һә ады Дад 

Fr Ди ДА дән ӧз әдабәјә sə дә 5 

dü əl, дуз r ə əə 
“əə uu s.ə Al. ö: vəz əldə“ gr) xə СХА azəllər 

də 45, ә ei Uy ə ə рт. 122 ӧзҝә Sey 

Əəə a: əəə əə Мә azə alsısA zü əd - ӧн Одун" Şİ 
4/69) Şiyə UL АМ фодал əyə GE” Ge zə 5.3, 

аз ә ләл аһ 4 
daş алт ә ә Зӧ әд Әз 32 əkə ван 
дәб ит ә ә sə ӦЗ ӧзӱ дәдә Әв ола də 

ə кодда дә gə 5 Şİ ЈӘ ах оз ак дил ӧдә 

Ӧзҝә ә ARA yas “S ol) АДА zə səl R 33- 



әл YA esə cəsi 

2əs 3 6, Sərt ә $ əə ələ əbi oəzələ dək 53) ЛА 

əəə əhl јә кб бинә Әәә гәд sə “ӱ 

гә ә x əl даа sağ 163, or, ənə 455, 
sor"... Је) sən ба ӦЗ odlu əbə 

295 2225 42 дәнә 26, Әф. ӧХӱ s “ә İT kə ә 

25. əə əli, 4. € əsk səliy 

Gəzi əəə gər Ли 1 ,. s Sə “ 

Ы əyə əksə бә едә ол dəvə ә вә 

дә gü Јән ələ әд də, ÇA Ӧәо ДӘ ayin Дул ә 
ӧт ӘЛА диз Ун saya güşə əl Бә, әд ад бәлә zə iy 

ə См Mb ЈУ cd ələl вдә зә Е-- ә. 

$ əə оз al, ökəə gə zəşəV all, esl 1 ЫД оз дә əya 

ОД ala: yə әз Әә ə ətidə ə ә2 ӧз си Оха. 

əəə iii дајә il gül әв özəl ələ gəl ŞİT: yol Sİ 

S ə ə ФК m дә səl gölə əzəl 

səhfə ДӘ yyə zə Gə səl əyə sz Yk dəlmə əə 

yə nəz ə əə əə m yas Де ә, yy əb, r 

pə вәдә səsi AY səl TY yə AB ses ik SİT, 

ə дәј əəə ər əri ed cola yo 

səv ə ə 

Azə əəSİ АТ ә Ен 45 LA әбәһә Ӧз ә ЈА) 

939) 339) gelşə ül 2 ü3 İs ја дә 23 kə ӧдә sə 
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ОД зәдә 3 sə Sənlə. əs по ЈЕЗ-Һазд 

əəə Һә Ы вәд, 6 A ә ŞEY Је əsi 
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вәдә ААааБәа диу. əv Д дә АоАДЫ 
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Је, oz çəl də Səsə ә әз ailəm сәдб =әфда uğ lə əy 

“əl çeklə аз əs РӘГС ГУ Şa sədəs əsil 
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бәу 418 сәбә анд дә = ҝӧ sekil öyə ә 

29 zə şəkk о Eylə ах уҝ̆)- с Ы. Од 

r 2 esl yö. “m кә ӧз әд 5 Ы yə Soso, 

јда 0225 сәз3, әд Д хә АС, ə ӧдә әрә əx 

“əbə (23 cz ҝә düs бә СА Ӧз “al Sb әбә 

zə çəy олуб əə) əs gəli işi YR ölək бл ə 657 Çən 

Әәә аз дә ə S LL A ə a A дан s 

ӧнә s pə ez, ехЛ АМ Дај аја anə, ли 

да дәмә Сәфа ала лә бәк 

ӧмәјә ABA ƏSA əl Çə? sə ә ад ә2Јнлл 

ob sələ 5 Јл ә ӧдә 21 04 һә 634 

ədl ӘЛ du да də ə 5 ӦЗ да вам oxı 

ә әд Ов ад аб әд ба лан . ek ə 
дӧзә ӧлә gə alə oa əlavə iiə os ə Dəmyə 

əllə Xoi: УД Fə САРА ә? Од əəə алә 

ӧдә ӧззәз Лә дан дәк ӧд nı 

Ve ə LA 
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zəh əsl бә бә | ДӘМ әәә də Јенә 466 зә ду 

əə әда S) д229 әз damə о ә cə 

əsə nə üs (5 gülə ..—.—. Је 

ələ зд Да allel sə әјә 5 “әз İT yyə ia aş 

аба səl aş s ad ə a səd zalı iy 

мәк 
ə ə 

Јәһа dlə gələ Gİ ә b səm ЈА азб 

јә ə əzə 220 $ ə yyə. Фу дӧ ә бәз лам 

ə ундо 21) zal şay ја ətə kiz, Əsil ak Əəkylbəzə eb 

Дај dəyə АД ә олкә dəs kə ail olu 
Gə $ yə ҝӧ ки öd eb, Дӱз özəl yyə вә = 6 ә 5 

КС әдәб әд аб ДӘ 5 ЗА зәдә әд лад 
оз бә lığ araş Әз ӱд Лә çə azdan eləsək 
Və A mo A 3 gə A ai ун els x 

Saz Lə ә AL. ASasiş лын аз Ја ӧд a YARI 
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га Bəy ә A əəə AS əzələ əy за. 
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ӧдә əə... 5.7 
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iş 2 5: ӧд esə ori јд БДәкС ӧлә дӧзә ода 

СЕ, alan İO səl, одда səmə” əə 59 yə ә ez, 

əə əl, lər, ид ДӘ kəz all dəl səl 
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səla geli, ЗҸәсдәдә ДӘ ә тә əə sə ASəLLəI 

ər əə Мә sən АД Әз ә sU кә, ода Ҹә 

5-00 r ə 

Əəə аб 9 бәд “lx ola s əla 2 cə əsl gə içə 
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ӧл ә зд ә кб sil ozəl Hə əməl sə Сәд) гәд. 
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ӧдә Vt asl Bilə за aş 5) des ә ул азад 
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alu zu paşa asa gəlsələr 4942 Gözə S вәд иә 
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әд Ок sə фә ri дә ŞAL ə ə ai A a əəə əllə сәв 

pə Ləys sə ə Selə ДӘ змн molla 313 £ gə dəs 
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Кија ə Sə, ə gə əə ə dəə S əə ƏS ləl 
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ЈЕР АДА, ıı nə мн) Ст дә 
əə ДА ЗА 5 әлә 33 gə dilə Мо Сәәд ӧз” 
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ОЗ A əə lə 4 dəə ајә дә ул ВӘ sul 

23ə de elaqə Ву yə qaya də ә Фу əəə zə əla, 
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səl Ҹ̧или әзми Мә Мә си izə ə səl ӦӘ Аз sə) 

дәј әз ДА ДА Səsə səyə ә әјә = т dəl, әв 
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= Од ək СА “ə. “le sə Лам cə a Von 
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бәдә “ə AAA ələ səb zs Aka) gü 
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oll кәз ALLA сн ədən dz adə ДӘ 
os 226 7 ә5 3 “1. әбәс ni 5.— 
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СА isa yy ələl zə Gə ӧд ды. Gələ 

РС 

абы 

və Стн oz, АДА S Јә д ӧд dəls ада 

dizlərə ayə əl məx Əl ou da yub səpə әз әә bə ох 
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Әтәд əli ә işlədə y alə us oa le ӘЛ 6А ДӘ за 
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lz ə әҝәр зә əbə ei zə али o 
ә Тана 9 Аһ x зд S вә ед özəl ҝә 

дә дә ә sal ə İR с̧әддә ији әд Yə) $ ə УС, | 

dei ə ов ик бә ә Фә ода oll gə әб иә дә 6 

ә ији дуз. вәә, 

vəl rə 4 

ӧл ә дә ә 0248 zə Zi gə ürə ölələmə görə 

: — gəl си s 5. sələ — 717) 

Ki gel, ә “Ы да A рз вә " әла Фәһлә 

ӦЗ кб əz yo şələ бә һә ЈА, Ӧн = 
Савә, әәә “r. Gə Əbədi од Qə ə səyə (sla cə? “əmə 

адә zə 52 Ölə əl osbə ӦЗ olu lalə SƏLƏN əs) ASI Əəə ə 

ə 0... 



(Ут Gəl 

Əəə gl cal лә ә ә dəyər od ud Сәҹдә 

оз) pəzabz Уд sə, ДМ 3 дн Әаак әл 
дәлә даа ҺР, əza ə аһ ə 45 8 әд a ə 

ən Salih, Əz әдән дн 2lŞal Ad səl gə С̧ад, Е2Һ 

2 “ә 30, pdələ Дә olaS әгдә азы МА geli vəsl 

охдә азы әл AN (ul a Sə ə ӘЛ ив üs səmt 

əə ARİ gə əəə əsl saa, göz о нә әбу 

Ј8М Vl ә ədl sz s Gələ əley las ə әјә ааа ә2 

əə Tı ale gə aşa ayar əə лә SƏD ə elələri, 

Од да әв ayy zab gə zldyəi ә 5 - әдән дан 
üş yə əyə TT zəlil bl — әд 5 Ад əsəd əsli 

əs ҺР ҺР. РЛС 

дә $ elə dəb, вәлә озан ә тӧкә li 32 “=. 

әли бел də ас, А, səki yal “6 Ара əyil нанә eda 
S To әәә. = др ölə ədə 2, ə 

ӦӘА лә ə ӦР оз, zəl *2 бәлә əl. Ӧн AAŞal 

дәдә ајә 
zik, .. “Sİ 

eu pəkirz ӘЛ Бија. Fə Са, oll әзәл dubl 

ə şəli ил həmə əl) зур әл GA ә esə әәә, 

јән дәбә $a, дәб Әәә Сләәкә са әм 

13 дә баб ӧдә dd ər Ey 50, ӦЗ Сыбы ә 915 

ә məə ə olu dı zələzt Јән ə 25 ölk 30, Gölə с 

Од Әб онә әд ӧзҝә ... ола ҝҹә) əslli јә" 
Yyy 



= ə VYT 

ye xə, ə Y Tera Qez əl səl əb əə мә Ӧз Ол mssi sə 

Ӧә 33 S ӱзздә rəb О dz üzə sələl əə gə ӦЗ ә дик sə 

да selə ӦЗ Aa səbə səl Де 6 әм oli UL) 

..... Даба едә дәнә ОЈ 

әхәбәзәо 

əf yaa əəə alə ə BE. dl да лу omə, zəl 

әз 95 məə о:33, ҝӧ ә О. 

2———” $ бада Ya. 

ЈИ, özək səl səp dəsi a zə, zəli es cal esl 
5.5 ua a ЛАД - 2ə Sd) ex 

сәләм ЈА лә дӱ ба, dus ali 20 ДӘ 5 a üş zə 

ә ә əə ə ијдә Дӱнән R iə 6-6 

. Ge ələ әда ӧдә Ола ә мә АдәЛ Әт Ҹә 

Uş las, şə дә Dəfə Лет О 3 — дәфә 0 Оду. Әз) r 

= “4. əzə Mək əş $ dəs MA gellə ez “əzər әәә 

həs Әәә alaq Бал ə əy фә = əl NAT 

dedi ge elə ə əyə qalə ə ӧл зә Одун səli A 

әј le sə Дәдә ələ sizə s yə də алудә 949 4 

As yə gə ir ӧн јанә sas A де Јр сәсинә Aİ 4z yə 

25 öy zə 4: Özəəə İu yesə əə ДА $ 22-ə, “ə ən Sa $ да 

Şa Дан əzmə qayıda əə əz ələl дә дә. .. 

ül za 2 5, “əxi İB ә) sələ Use səl R əldə 

ALI әзаг ə јо ә Os 22 yal, su Савә b 2 əblşə ou ludənə a 



1.Yo | LL 

ə əki sisə sisə, — ƏR ак 303 45 

Oli qağa əriş) ӧллә “ ҺА ла, 2. иә әзм yal хә јбә,2л 

ә А 2.5. 5 dəəə ə əma öz иә 

әәә və) tətil əə Sə 

səv əsi Sİ 

ВАР ААЛ 2... РАР ЈР R 

a, ? Ад әд. As ə all дӱ dəs 24.42, YT: yəy 

әәә dəə zəli ДӘ ола A 2 lət фә Şi səsə, ə 

sul s хә səm a £ Да әд ДӘ әзӘә 

бәдә фә вәс gələ јә o əə sea Pal Yar bəzi 

“dəri әбәзал ölə sə Дӧн зә 221 VS işə əə да 

iləl, әд. Әзәәл x elə дәз ə ə əs əsi, Əl, 

Alə дәб, ə səsi düs ə sələ $£ öyə) dəyişə ə əzəl 

GS, Əəə ə A əəə kə vəz asələ ələ elə Од ləl 

Ə ə r 

КИ ə.a SUL әр" .—. 

КР nı 
“zı dələ ə ə ДӘ ozəl Јан Şi ал 

оз Вә бә sə AST ә cə, gəm gəl 

QU Rəy məzə əə ə gməsle 5 dəə, alə 62 4 
ә S .—.. әдәдә 1944 

“ .— Vəə Сд a 4513 зәдә sə, AŞA all ləq, | 

eb ələ АДА 25523 Х sal GÜ ə Sö әвәб 
MESİAZ 



ИКИ |. Y£ 

ə о lə Hə məğ. Јәзд да ə süs "YR 

ən ami us, ее иә ölə elə, оә, ӧдә 

gəz ә арда Qəlb yyalsə 22 a. üsu 25, S 

GÖ, ax ə aydaa, dul Le s sə, A 

—i əmə әјә 

әзаб Şə һә ән 9 тә ələl özəl, səl bəl 
ә Лв ya əə yə ар ri a səT ə Əəə 433 

ад 5. hə asləəə əb əb Lələ 

elədisə ӧДА “ə 35 əbə ə 95 д204 AA lə oda ət 2 

eLə зә əə Az . "əə $ алә u, 2 56, A 

ol QAS əəə дән хә ДӘ sə ӘЛӘ 2, ҝә әәә 

.. əə Lə əlil əb” yə ət səl əz əsi әду 

əə Баб AA nə AY сәнлә əə $) S səs ə кк 

әз зә АД Әәә Дӱн әәә ә ән ӦЗ нун јд 

әәә | да Asya sə Səy sələ УС А вә) 
Ов A -... əə air 4 ӧзәзә ИДИ бәд 

gə GLİR дә əəə ә gədər ЈА əəə Sea səyi әбәс 

öyə ба ə ЕР 153 ә (31. yəyə yas сәфһә 

gə mə ol) әмәл Məşəl бәлә ə ed AZAL Ддӧм. ələl di 

dələr. A, a səsə dələ a səsə”) * (əy ə Ns az Döl 

Ӧзәә сдрн әҝ̆ әәә 1 41 Ӧфӱ уб ys nə 

дәмә yədə əli iy səxa әкән işls los si ə аз 3) 
Lələ Д дӱ Мад cəl sü рк ДИ sələ ә зә əz 449 



|-УУ Тед 

ә Gə ӧз әд енә ӧд bəlgə әм әз вәд бә иә 

Лә вдә əl S is, Баваз oa Sə оду? Ола АЛ əs 

ələ bl ə (Es ЛЕӘА asa ДА sə siy 1.2 дәдә 

ӧл Ӧз m sl. ДӘДӘ СД ә ә ga sələ 

səyi ӧӧјбдә әз алә əə əlli £z од әз Һә £ oSlə 

да sələ иә əzəl S vəyə gəl Əzəli o Ји gə әдә 

£ дәә ӧд ә аһ Ја Һә Аб зә 

вәд zə ад у о да ы əm sada нә он иб. 

Лә əə alt yə) ДА ӧз әз Һә д gələn dəl 93 

Әб за 6 ДӘ aya, һәна зә zə ндә 

gəlsək си дә 6 gel sis, ələ ə лу ələ ya бр дәх 

әд) ЫД o” əə әд мә geli дә О онла ад 

də ə lə -. Ја аһ дә el Ән səri 
7 (59 ҹә) од. әд ала İYİ, әнд əsl, S zə ə ә 

b odluş/Sle bə çi oləlosyə дә дә al gələ 1 iza 

Ок, 5 dəy s gellə əə a asl ik әд HA dizal 

Əəə Әҹ̧әз səyə əl əc Ӧз ə dəs əə M səyi əla, 

ə zl) əsi eş 

= məyə әд 

әдәб. üzə әфр- ӧз әзәм Ак dələ дә 1212 zə | 

və Кан, əsi ә ә səs, бә Al 25 (ə Син? Т səl 

Ләж ex dzb дә” Си, дә ә 0 ə, zz. әз 4) 

lm ада ida s sələ Lə Al SAL siz, 



ye ə 1.Y7 

“əə ə ә səl mi S sil yaz Дә aşık = əyə дә səyə o 

sms lə Şölə sə SOL AŞ əl ə Дӱ ls ələ se 

ŞA ge ə СУ  okə ҝә әз səlis, әв sələ әз 5 

de ələ иб ə ds фи gen Әлә 5 iL 

BB 0 0 га 
77 Ps ayı s ә ә 

S gel əəə. geli oya Әәә аззӱ — .—. 
Бәјә 45 ә. T Sə əsə dl он 1 sü 0229 ә 

ә üsu ӧд 64) ən all ә Sudə bali -. sə ələ 

“lu әлә 2 ыл əəə, “əl Ба, 

.—. әәә özlə 1 süs, 

Ge ДУР ал ə Сб. әәә Дӧн ar $ selə 

.. ə RA əli тә alə ДӘ dəə sl yy Јәни 
гәд Şə ə sə ә əyən вә Лҝ̆Ӧ тә АД — vü. 

” ЈА бәләд ә dlesişə һән әј = -——”. * — 

дә ə бун 

Ərə 

sələ бӧјк nəl las ид gaz əl ə ә ləl özəyi gəşəl 
MİSİ јн АТ geli SAL əzə ә ДӘ lək, AA 

əəə "ә" Дәдә ан дк әв sələ мә 2 7 

se “lad ә вәә Кавәф ӧз sə Дак од ед ДӘ 
дҝ̆ во иб dəb әәә yə S: əbə Haz sik m 

həə 2... —- 205 . 28 29 

öz фу özül дә iSU oy ast ər Aişə 0. 



(Уд yə əz 

Lə əsi 
məm ə кә SALLAM дән вә səsə Ailəmə il 
so aa əə әр о 

Q Ül diyyə ərə GəL Дев, əəə dal 3 дә) 

оз ДВД A əəə nn... Еһ 
әәә вәә рл КИ 

(əə əə oll Siz дәдә əd zəl gələ Лә 
7 (359835 ləl 13 ə ələr nu bu ər əs. 

гә әдәб ДӘ уд = A səsi LL веб ајә 
Omana әса Рә ә ıı... 

да. оз AS is lə. məz ӧз vali, сә49 

Ы̇ли даа ӧз üm dəə 4 7 намә ОЗХДУЗ дала 

ələş A izə ə Әәә АИР дә. әда Şiə 

ӧлә ə ә әзл gi ə ə идә ə) 25,3 ə lal gə 

“rək o: əh хә ә bə ам ә, zədə нә ә 
səl ə 6 ə gə 23 və ə vəli o ə alaq dən oyu S gə əzdi 

дәдә A dlsə Lə lu le ə, lolo AZA ајә дә 

әз О ни Ади дә 4azs ә YOL ss gəl və kəsdi 

VU sb el st çi 7757 дә ədədə 

ӧдә sə Фат ald dib sl lə sələ 2 
elza US sal ələ əz əə əməyə 

m GN ә 

ə ба, tö Ӧлкәдә Də 11 



b = .YA 

о2 ələ ән da Ҹә кә Yak R 10 

5221 o özl әдәб əəə s gələ səb Хао 

məsəl plan R. vəyə sa 1219... 

бә ән sə 1 Аҝ̆ ll Ə asi әд, ДӘ R 

SAS Јаз аз ә ə yə mələz оз Х 3 ZAR əəə, 

səs дә ә ыд ҝӧздән әм од б дәдә 

Жак Һал ал әнд 

yak ә әд иан аһ ә), ДА ән 

диз dədə сә Јај — ј ҝә Ӧн дӱ gləl ан 

ој бәд gel Alə ҝә özəl ə ə m yu yəkə əə 

зә кә də Al, lalə ey yə ğu бз ə 295 ед 

дә Əəə siy ајә АД дӱ alan си, səmə ə zəl (2 

ayy əsa ələri əlvə дәф laz olan зә 
dı ələ dal ə əb, döyə нд çə əəə kəmə sələ бада 

əəə .—. 

ЈИ 
Н ли РУ əzizə 
əməyə A TL әзән әм ЈАР аз əyi əəə məə də 

ə r r, Gələ ə, дӱӱлә al səl s 5 

ија јә, ә, S gəli sis Um әв Bs ə əsə, 

дә Əəə YT ад vəslə ӧл ам лә Olma 

vəslə yyə зд 0999 Дел озу ә Әлә r ҝӧ oğli, 

osblə ЕР o ələ дә “дә 

= dö дән əyər” —əələbəlsəl, də 



1.41 YAZA 

Əəə aşan gəbə DA os sə Sa pazla şəy sə 

ҝӧ las a əmə ayla, dizə S ə əə 

ә ələ 14 

Әһ bl ә зһ од Ур бәз ан də ə işə 

özək Аја ат ә, АД мә Şə əzə, lz 41 

Sou k cəyə də çə ҹ ә , gə ӧә сәсә 242 öh з 

s M yasa dak $ 5 qalsa əx Sa ələ daş ə aş 
әз Кох ӧз əə oma gəlsə ay sal A ol da əs s, 

ед Да cuLA “s јә 22 Gəl ә əə” əb, dəl 387,2 

se “eləsə “ə 92 az 42 ЈӘ- | дәм Ә5 дк әј 

ӧз әб dəə) əəə 4 ü У geləşə ou Јӱаб sə ölə. 

Әлә gəbə A вәд dəl ә Şə əə аз ә səyə 

db AA dələ ə sl алә әд әз sa Də a gəl 
Вә ах A, .. məsə Дәф ик gəzə ЗА isə ə О4 
Ад laz ə ӧдә 224 ҺА axir. n 24 с ә əm Да sələ 

9 – ә ЕР Р 

dələ sə əl aa ә ДӘ О Az 5 ol, 
ӘЛ Вә ДИ əy иә sə bəsi ələl 3 

ох Јә 2 dis əə бә Задә ад ә yə Дак длә 

әкс Ад az A дәк Әһ ssl 822 

ә СК si$ əyir 

ССР ЛУР ЈИ 

әд, АД a də ас la кб дә = У 

“zə Ot дә yelə 



| na LA. 

597 од) del r Дәб зә gələ $ zəl ləl əT вәф ҹә 

дәзәја əzə sə ai Lə əllə səl сән Зин 

zə əmələ əəə A. US es cəl 244 бун ӧә İŞ кми “ә 

5 ал Малан Салаһ ла 144 

Зәј ад Ҹә ДВД ДӘ ак GT Де sal дә 
Ы ДА дәмә әәә әз Ди бәһмән јә dəə Ala, ә әхед dil, 

әм 55, 2. şiə də də alə ДА ə әнә) 

od ə SUSA LƏ әд (ə мә кб ф .. хә edin ein 

cələr 5 İRİ “lzas sə ök yə 1 dəl cələr ат сӱдә сәсдә 

mə VİLA Ge əə Јан sələ ələ идә AS 

2ə-iby ə s cə? ӦЗ Аз әв UL asaq gələ dl 

дк zəl səmti нон ə kİ eladi sab ılə 6 ә, 

ук əmmə əl səri ун o əə üğyəylai ӧз хә он 0-4 

Бәк MV (UL Әз 2 - “yyayunl сәбә әј ки 

= lələ S удин әд Ы әјә Дәјди dl şə 

оз он нә kilo əyi C” Uu дӧ, Әлә он әуХ “İlə а вәзи 

gs Ли. (зәл алә əə” De 5 əzə) 

“su sul һәб ад boz Дәдә ə ӧд дә ә) СД ку 

sü oy əv ә ək 2 234 с". zə ə İY ал )ə)u 

Han ија ә ДА ИКИ Н 

АДА ә. Təbi Мә, (səl ələl әјә әд hə ат әван 

Оз зә ə UB səylə si ger la =. 2 ох R 

3 дә) әт ə əəə gl daq LƏ 

577 .... bob ајә ки 44. : "dar: Ола, - 



AY n ke 

Һар Ы “əə a ә Ни 

иј Әби АЛА old ad ә Ӧз аја әд 

ин дӧрд ә аһ су dəə An ə, 

Xe Аа ou оф əə хәфи A, зә sal 3 дә, 

јн 4 2 А =, böku, ӧдә ӧ2 До elə “x. 

СК a geli göy ozəl asa əə pə As зад 

вә ӧзлӱ заза баб ozəl От. cəli 

ә Şözə,ə ән əkiz 5 Вә вәә də Ço 

дәјмә a ə ə бан 13 аб 

ASA о ә ЕН РУ. 

дәб алә GÖS Tİ АР yə əəə әвәзи ə 

dy” Вн са A S TT əyə gəzə 0214 məs 

дӧ " то дӧзә məl əli səy ə əə Об əsə, 

... dəl ölə dle, $ AL ə əə üşəiS ə yax ə 

Alə 3) oil әәә a əl dösiə , TÜ Аз Ыса əəə бјој=ә2ХЫ 

“zər sələ aməd əə ... Оз oa кк S Də ГУ əəə 
5-4, YA Аәса “zəy ə xsl азызыб Мм Xə 

ӧд КИ əl əyən öyə sələ ə zə) R “ə63ə ə də M əə 

“zi aşya ozəl S A yyə əəə ох, Дӧс̧ ТА әлә 

29 зә Per 

vəl 955 Gəl 

aa əmrə ЈАЈА әд ӧндә әзәл оззә Az TA Aş) ӧз) 

sə) 0) eLə, əsə СА, kə kə? “ul, Ат ZA әда 



TALA (АТ 

. Ə иә 

6 јә ак iyə A sə буз eb yy A la вы 
әј ələ ip də, бәдә Al Azə ДҸ, Дима 

Ди ә lli b ЫД әв, 

әјбәәҝ̆әндаһвә dəl geyə o ə sal əs дәјә sezə 
Su буз Ələ 5 ен dəə səl gələ OİL әд аҹ 

ӧз5 gələ ası ә ала дад әәә ğu әз Özil yəyə ав 

təb əkə, AA әлә dəyi gəl dəl səmşə әл, 
алә de Alə əsaka da Gə јә бла eb фај az 

АД ала 2 Кәб ll daya sla Һә Səsə 

dəb özlə kəzi ARA əsə əS sə ak Asl Q saa 

әзди Əz sz ək oz əə əyə ak A əl хи 

ил ənə A əz ədə дә cəyə, ә SA 

00-ə — “$. әбу əəə 

pə ИЛ 

oül təbə səl дә S). ox Әәә damdı əkə ö sələ 

məzə ə iLə 04 ə məm asələ ələl SİT, yaslı 

ә əə 2... ә S. həzə Дәм 

5 231-) бу ә дә Amənə yi məl əyi pəs ад 

әда Ја мәдә alə, bəli iz əə dlə əyə ƏŞ ək əl 

вәдә Ləl dəm call dakı xə əə? ә oy sədə yəsi su sə 

AZ əl A s ə ON) әәә сә Ge cyəl 22 әнә şə 

dazı ӧзәјә dənə as xə ə, 3. ya 



1.Ao əə 2 

Ад "san İy ələ ələyə “ua əsas öm o ənə 

“zə b фак Gəl əs ха səl € ə, Q Ки 

3236, од ә 8 dözən СС о AA әзәм 

әдәдә ӧл тз бә вәзин əəə yi Ар әд sədilə ib 
от" сәфи zə .. ə r. lə s əl yəkə АЛА ә 

alla әз “uni el, һә Ы әјә лә дә Gə ə 

оху Т ЈА ад ӘЗ нә Лә = “A ce” Әлләз АДә 

= SE las Alə бәә al, бәс ә- һә ә ләр әса әз eb 

o: os ə əla əə əbəs Ss m gədə əs, 21. ә 

ох Ад. ад ә әәә лр “əə ә 

иә? = 6467 2. sə ДА о из Yk dəmi, ə 

zü 

vəl Gö92ə | 

ə...” әл дә дӱ ə və, 1 

ид дӱ Дәб SA çə ST әд ба АБА 3 ән 

səsə ЫТ дӱ ДИЛ rr Gədə dəyib ox 393 səs 6) Дәб 

КР Asiyə, ale sı az 
sayə S əəə ə dilə Ayaz РН ilə) 

ez зд АЛ səsilə әм ӱлӱсһ ба zl, ən әәә ә 

blə ə Әв әстә Оз ны əzm О Лә sə, 

әәә ха üzə səlli əə 5 

o omə) ох дә ә ak, oy ə sı GA АК 

5... 6), Ы бакы Səy Од söy r” 

Әзиз s A ool də ər salA əə əzə кк? gəl 



Ye LA LAL 

Qəlbə ад ләл SLS әзән" ӘЛ YR ЕА 

“əəə ир 28 rəs Әла AL ә ил ав Ј ie. 

иә ан дә 9 səy Әлә ga ALLA ЗА ДӘ зона мдә 

“yə cü Sə əs) Едо lz alə ələ sə АЈ 

əəə ӧл ӧзәк мә хә әлә вә З9 yz sət 

ә ayy 4232 дә. Ба ötə əə gəl зд 6 ајә 
ОЗ һәдә мә СА ӧјһәј дӧ бӱ ед с) m. ə 

Н sələ səl yaşam o225 yyə oğla sisə ez olssəl S4İy 
BAL r ыы 4 һа удә öz s dələ əidi ə 

də, əlimlə Si səsə Səs əə iz “lə ə. A 

dönə 00 биҝә S əş әәә. кә. çək ə 690, 

mr... 
ә ә a s alə s s s ə 4) 
аз Qaş S Yay olaya suyi S јә 

ya Am a əy zə x sız dərz x. 

$ gel, us аду- rv esə зә ма 4441 əzə 

Sə . ак sə əsl əbə də A məə, 47 63 ədə 

sə əy ələ sələ də əəə ə sU sələ ə dəə GS ən gədə 

ҝәз 08 oil од 291 o... 2 

dz şur Təh əmmə ələl 033 sə zs ЫД . од aşələəə 

ДӘ Az, a səl ə. сә әда м-ә КИ 

КР GA oa İŞ səl, балы 

əs s Ы̇х Адә сәд ei dlə Asl У ӧз öpə Olar Göyə 

Aa әд ә зһ ə 3 Алл ДА 6. Ӧж2 



I.AY v əl 

ə ә 092 əə фә дә ... Gəl 

“səlli sala S Z UL ə 235 oda ss$İ 1 gələ os 

ӧлә ә əəə sol Де oa $ 225: Ад Тә ада идә 

әм дә ә 63, Tü ә вә Әлә ҸӘ дәдә ин ЈАЗ 
M. qas | (5 Ылә səl AA ӧд дӧ Н, gəzə 

әәә алә gi TY 983 әбәм 2—— 233 64, даа 

ОЗ dəə әдә са овыјВ һәсәд хәз 33, 5—”. 

ҝә $) yal yei ələ ələ Sasy əsə 5 sələ TA gəəşi 

Да ge is lə ӘЈА дә о һәд нд дә 
ХАЈА adə АД да еда 

Мә зд /-Адә os əl СА КАНАЛ a 

АРАСЫ eşi код АД sal” 

Әә-мад “= .... Siz А ӧтәндән İSS) dəəə ә 

дмә s Gə әәә əsə ələ As əyə TT, Gmləb ol 262 

иә ә laş az ә ЗА əzəl , sə alə yl алә 

сәв ај əəə də ə, yə gələ ə xəz ə m siza 

ә дә 25 ӧд сә 285093 = задә ә јә 53 əə 

gellə idə 

bək ə 25 2 

Хал әәә әд 5 уд ДА дуа әд ələzə Сд адӱл 

Әв АЛА Дәфә c” ә ә ә ə кк бә ЈА 

dözə дәдә 20-25) У, ә фә Sə- əə AT əsk вәз zəm ə 

“ali изә ŞeŞ 2 дәдӧ бл 2309, lad 5, 

əmə Јә Gəl sə bəli s oL, də diyə да, бәк 



əqlə 1.AT 

Lət öylə ədə Şə ə as ai A SA Lə 8 әл 

“хә ҝ1, ла ALA кәсә јә ЗД SİL aa 2 ... 

әнә ә Од јх əəə зәдәҝан Лә Ју 

ƏZ” sökə ә ола ә Ад) səli Әәә 295 Ələ 
ə əsə ələ üs. Azər Ода дә дәдә АДА səslə 

ə it ə AŞ ez əəə əəə dəəə, OO) ə əə 2 uz sə 

ЫХ У. ә бә səri = бы ӧләр ələ bz) ge o ә Görə 

О бәд alsa A Gə R ә Məs де səl бә) 

зәр 225, ИЛ ozəl 54) -—— mə. 2125 dx 

ә КР 

ҝә јә Ӧлән ə. Сән Ју сәј əsə 

dA ərə П özəl, Vasa) ә әлә да ОЛ ијдә, 

a əəə Xo ülum o 

Qə DƏHR DA ə əkə səy İY A şə sə aş əs да 

бәлә az $ o фон дә Ку бәј Да Alaş оз 
әд ад ај она ə A Ai Sıla, 

Бад isla şək 95 əllə ə бә s ə s дк мә 

Лу darın Gu pilə ə Әј db ii 

gə məə ә БА ә əy əz dəb DA лә: ән ә b: = Мј 

әл һә АДИ Әз dəəə məə ğörə нәз 

ССР az a ə ısı 
Оз ТТ yəyə dəə şad a gə, оәз8 24 ölə 25 x dəəə 

әәә ә Gözə aba 0, Ga alo Ae 
ЈР nə 2 AİR gə онә Ја sə fk rar 



LA: vv zs 

“ldən s хә G3ə ASS evə вәә ә o” 

ele AS oya əəə çu ӦЗә дӧлә әәә ӧлә аз АД АБ 

Gölə 3 özəzə sələ әәә Де “eu Asl 05 2 ə öyələə asl M 

бә ДИ. Јәмән Јәб 225 ох LƏ, əy ALL ə sələ 

КР Ји ƏS ok вә Ло бә 

"GR ayə әв Вн əə zi БА gelim озефох Qey 

So Ад ә вә ән АДР јӱз моб Фу 

Xə əmə əsaslə S Sas, Ло әәә әса ДА 

ә ә aş әзаба 269 Ји ost los öl özəl “кк 

“SAY gey СЕТ əz səy m ral 
“. ə о=ҝ̆ә qibləyə АА ələ, saa 

əy г ә ə ӧз R Eyr - T. m ҝӧҝ оха), 

5... Ур səbə oz, Voki Ак 

ә? 

Аду дә $ öhşə 33 әд ələ ə Stok “əə üş az адлә) 

"ӦЛӰБ ә дизә selə әнә наз ду ЗМ он 44) 

Фәнн allam sə al zərə üT zi ən 

əzə əsla Ди a уда ə əəə ə sos, lə, 

әфәл 3 зә əs нијә идә qal azə 

әфәл Әәә Qə əri əşi əə abi ss 

әј ӧв sd әз Әз ну Л 3 4 дә Он döəe 

ӧлсә di YU yə a ləl əəə” ә gmlal əəə, — 
Zzz 



тл 1.АДА 

ӧд“ әда, elza ə Əyil 416- “ə əə cəsəl әдәд zəl 

оз əli SƏLA де бак yəyə də dəə S АДА 

ДӘ əl, 3 онә daz am о Аз де sl sə 

ə A əəə ə sila ӧдә 

ад нәзә di lk yaz бадә ә ələl SAA əəə 

ӧдә ALA әәә yaz ə A a 

ЕР İY geni zs “o... оху 6, Әдәми 

—.—-. ıı. 
elədə əb 34 ер çəl S a, zəl 148 бад дӦәлдә 24 

—.. un A... 

вә əldə Sas 00да ӧдә, дәј аб a A sədi 

ə Дәдә sələ ә бә бе esə, Сд 

ə əsi јх 

фәна Дәм АДА Giəlsəl СА әз Мәм 2 | 

dəə 3 х Аҝ̆а Әәддубллә гат ga 

4156, о). 27) ssis) ob Az 93 бәз ə aş izə əsəs 

Ода ҝә аһа зы dai, gmalzy 

ӧмә Дәвә də 564, se s. од әјан 

сдә sl Ss iza једи, садә Aİ ss Q alo 

S yelə QS önə ya sə cəl Q 5 аһа дә ə ә 

Узе ӧд Је, У 5 бәм зәеә öymə” üzə asir oz 

ә ИЛ SA ok 
ә онда lt yə Xə mə sələ, ə səyə ə QA ə 



1.41 “ЛЛ 

ав аҝ̆ ә ЛА ә ә ә Ад xə дмә A 

| ӧ2Ј 

ә eləyə şə 

913 ҸӘ yal зә ДА О, ә os дә ә al usd 

Ов на сә Бӧјк Т уд Фәна дә (83 Зәнн 

тә әд әз ал АД ав ОЛА das səl sə lal 

abş siza A ə ӧндә" ... 13.51) 

ҝә, zoə аз ол al әм ə 
КЕД ДИ ЛУР das, 

ə? ән Ӧзәл әд 0 21)" 55. dəəə əz ölə 

Әм ə Əla sal ДА ədə oxlu sən gs əyal Şe əməl 
зан Dərə, бу əəə sil 5, 13. su AA 

ə sa əssə 4 əə də os əb ӘӘ 

ra ləl əsl ib од əzə 38 GS o, Əzan 

ада әд bz ər нә işə” 029 ӧв да əmə A 

Әл. gl ə dA GS ə Sas ə $ AL ә ә вә. 

кә ә əyə 3649 сә әд ӧлән 24 elədə) 

әдәд аб аз dən ər ə sə он əsl ЈА 

Ələ yl əb məl sələ ӦЗ 69 sd 281 о) 

olavo yilə әд, Se əl smile səlir dizasə dək 

ollam təl almaz oL sələn dəri ama olla asla 
dəə R geli ДӘ desə, Ə ән dl lə 62 

5.) әд sa əəə a Лә əəə 04: assa 
ак ә ӘЛ zəhlə ərübüləl a rə əli dz 

2222 



vv ik. 

ә ә АЛ dəəə al ui ə dəl a 

əbə идә ә Лә Др әдәд вдр əl јә. Жоди 

ə ələ əy gənə əs məə SR ə si gəl Lə sələ Әл де 

axra S ərə use әд as a 9-8 
Qas əə са сәд ән әәә (sə) .. 3 üə) 

әб ала əyar elza sab ış нәди, sab 
“ək SA От Мәдәд бә ббс S Geli 

416, əəə А Бб дә оја фә Әј әмәд 613, Мм 

әӱабарә ДӘ S sə ölə səlli хә едә 

olla 2924 5.Вәз ә ol ДӘЗ, əyal ələ јә Д.УИ su 6. Ӧ22 

eləsi аз os доза səyə, os ədl 
ДӘ o Lə əəə əə Gel lə oz Әдл 

“ələl aşa zəl əl О sU əsəs A 
gə) əsəb 49 әз səki əəə elədə ӧн səl 

33-ə A әл ә әәә. ӧдә səbə diy Səsi 
из әнә Х ölə oll oz dü əə da əs AN 
дӧ ада ə 528 sə 300 Јә Сад sed 
“A ə əsl S аһ дә АДА se se sələr 
sen 27 СД gə $: gə gələ A siz oxə3 

gəli бәдә pəs əəə sə ələl ə 

Sm ə£ əl ə də, əə smil səl ə (S 

ит gel 63 sə əəə Ga Ра ə 5 - 

əvə ok RA ДА ал вәд хә әз АДЫ 

ӧмә тк b БА ДӘ АД ә əə br 



Bö VT 

Әзи әда güdə təbə ər гов ӧдӱмә ән диб 

geasyə Дәб әәә вәл a 4 3522 

ал Әәә ә". бәдә ӧлә ola 2 оду asi God 

Ӧмәр Ак ə... 
Сәда A дә ə дә аза, əldə, ey ə) $ əə дә 5 хә ələl 

ЈА ду Әлә A la şə alə $, ЕХӘ 89 zül ələsl ән 

Әдәб ән әд ә s әд ал ә ә вәд әлә 
АДА АР дә ә БА ак дә әнә Мә др әфаб 

Сима ада ДЛУ ә al, азда с dA ələl ана Ед yadə лаз 

və Ai = дӧ sa ӧнЛӘ дӧ S əəə әдәд ə əə 
о vl əə sələ Şalaz ə əş mət ül вәја R səsə) 

vı sala РУ ” му Лу ал Лә 

“əmər yal Хад erz cəri dəyə ə әд ЛА әәә — 4 ыы 

2 4ж0 дә сә) -. ələ dəl —— бә ә ә һәлк 

— 7” kə, бак h .. 7 dəl ge s dəsi Ј 

кк İN —-. zəkanı ən 

“əə dəlmə Хас ој AŞ, Ра. s ə ii 

һәдә 4225. САХА), (блә 935 a Uy” “ ələri ə əsil 

Və әд də əə R əsil göyə səlsəi ди ду dz ӧлә 

“ə 23245 ЛА Си ӧзәл iə о ЈА әјб јд UŞ pə öy Əəə ləli СБ 

xx... 00 s esə 



VU, to əs | АТ 

Amal ol ӧдә) ДӘ Је ərə esl, бә әнкә 

sə ак ал да дӧ o3lə ötə ән о ӧд 

ӧдә 7 si dəəə — ... əş - = — Giz 

iin d -— ə әл ələ . 39 әј 

cv üs” əsə 

дӧ әт 5 ol ələl зә bə, ə s ə 

Göz eybi seal ez ədə ə ə sal мә səsə ze 

Gİ selə ӘЗе sə s əə SA Gə ОЗ 52 

Ж .. Тоба sə zə yı li zə, $ 

Al es o zi ДА ozü “r Öələl ә Ә22 44 

. —.. r ҝӧҝ әд 3) 310 ОД a, ә 

дӧ su фә 29, = “5. дәеӘј əya ə 

ӧд vələs əəə ge is A ələ, zz sl, 5 = 

5 o esi 3” 14. s o Ур 

Ја әәә əl) сә bəsə, Је dəə Er A 522, 1 213, 

üm ӧзӱ оз Да geyə 5324, 253 ӧзу за lay 

Әт аба səl 29 ӧмә оз ә 57 әз 2y-lis 

yə ayy ии ҺА ЕМЫ ии Синк 2. 

дәв Ҝәдә од әз səl ЈМ əl ә əzər ЈА 
ҝӧ ДӘ 993 2. за Суз 

әәә izi 

дан фә əəə сән, Де әлә, Амд məyə 22 “əkə Ӧн.) 



(До “ИЈИӘ 

ә Бә Sisal га вәд но sal ki 5 вәф gəlsə, 

Kə... ə. 
bəh лә ҝәзә Дӧн ә | әм ӧнә SAL le 

ә ә ass Gİ) 6 АА Дал анд бәз 4, Јан təbə 
Сәс ма дә" gəh Әәад ду all yəkə, əv de, Sos 

dm Ҹ̧ ə Лә s 04 ОЛ aşa дә ҝәлә əzə 

әәә ol əm asli eləbil 6 ӧдә dır дә 

ƏL üə фа лг də ə ӧд АӘ ә ӧлә дә ӧз əl 

gedib ода Әәә ik Aa ҝәрә gə ox әлдә ӦЗ səl, 
iə сиз dəl Фу нәзә şiə məl əəə бә хәр ӧдӱн 

ALLA ол Ölə və ədil во 4, Və, 10 səl əy asərl 

ən 7 al сә абидә səbə дә ДА əl əkə səli 

. - m : əs “ə ДМ oz ələl isə, 45) 

2 ge əə səm əllə üşlə е vədi AY 

oələbə alə . “дан mər Сәд, yə şə A әз 

səl ə бә дәлә sö ozələyt Дәдә dəli 
зд дә адлә bəl ələ ə lı АМ 

“ə Sə, ај ә iyə S a) gəl әд gəhi sə ə 
“əə təli) əlil лә əşya Çala səyi ək əlin zə əli 

özəyi təlİT. ə də m səli İsə a aşa yaxın gəlsək yəsi 

selə АЛ аз LAR ан 8 OS əzə 5 иә" ӧлә (Мә 

илә мә мә Ја кәз ƏL бә TT gös göl AS ај 

КР A ə sə əə 5240 д8 uru 

dəə сдзә ә Sizə səyə səylə gə o:ə183- öyə ОК əə, sələ 



yy kez 1.46. 

dl ALE sa AL S zə AL əbə ə SA sə Əl dən 
Q go əə? ə) gh. ән оз аб КР 

As oo gi ə ə rəsi ələ иб. əkə yəluşy- ә ə Sviy ә22 

Gü =) ӧмә әз әб ӧјә DİA Sİ “əə əy ayə 

әс, сӱд çyalsəl, Ад. ӧлә дәј es asil дадр Q dəmə), 

дә дәәбдӱ s) дә әд ода За zl saki әд əllə dək 
әд дә ә ИРИ ӘЛ ələ özlə ə Alə gəli 

ет ДИ Әәә əl бә ar Согд) ЕР, 

dasi əla Ар adaşı 

ә lada ə ə Һә edo Li (s ək s, TT eta: 

РУЛ ӧмә ДӘГ “il iə əzə ЕДӘ GU 

ҺА om 3zəl 

“Sə əə ә ASİ əsə әд вәз gə əbə sz SAA 

Әдәди S дәб дә, ə ə, gə əb lə ər вәБ 

S yə A, ə аг вәлә бә sər Vəsl bə 

Ы ри вә ӘН из зә әәә хә alə o$ə 

дӱ әда 6 ozəl ə slam ə A бин тсә бә 

оз дмә ӘФ əə дәндә GƏL q əx дә gəlsək 
Мо Манна oli ел və Зӧ дадә, ЛЛ 

“əy əsə бал Ләл. да, Allo, сазәу 
иә ун СӘ, 1 oral lə Sas дә 4ӧӦхә 00005 al, 

gərə əl a ə əə ә РС, zu Y иә gə sə 

аб әәә дмәјә A o. ех cüz özlə gəl dələ əzə səyə 



|.-ДУ VA-kəl 

ə Sə ә 

ga vəzə əl Məl səli əə ək əmə əl ə əs ə 

гз Bəyə a səəə oyat AA он əyə də ə лә səs ak sə 

SƏBA İsə ay vəyə ələ cə Gə сәји Ҹдәз əbə 

ҹӱ Gözbəə лн сун sə Gə бә ә аләт əş 
4 030 sə кә el Əl ах. dlə, Aİ ДӘ, ox дӧлә 
ələ AR əə әәә (azə ә әл 0. ту 

ә ус уб Şa ə 5... әд 

5-0... sə Әлим vəl 635) 

Оду yl вн ə ağla əy ə ә azə nəd ə əəə 

rən o$ oll Teker dl А бә Lə sız Sözə ə һәб 

олкә Аб әз сују Aaa Фә әјә nəl sələmə od ӧз) 
vəslə ҜӦ9әӘ Әидә ödədi əlsəl ӧзӱл. ҝә 24 ДЕ “5 3 

әзӱ әәә əəə әдәд səb блә əl, вдә galəşəl 
МӘБӘД zə Şəəəğ oll oli ə, gərə ələ səslə ДА 

səs ea о z Мәлә әјдәдадб фә бәк 

әдәб әј 5 $ ә hb оз 5 диб Əhər 

Sis? ән — - ok UL əbə 4364 Ы әзәл 

—Ә зә 39 duz оәзәдб asi yə Ау Səs да əə ун 

Kəl ә ок gal yə ун аб İşə 5 ЈӘЛЈӘ ik: оед 

(2448 dı нә Дә рдәә әз ав 250. əs 

202 səl ва də a də sale azal sə şələ вдә әзӱ 

ӧлә әз О gələ ola gim ömrə, Ләлә La oa әәә Tu 



“илә 1.7 

gə sə ә хәә 7 о dul səl selə gəl оноҸ 

2 zə од) ölk јад ә Әбд əəə 

Gözlər ӧдә ә Ода дә әәә Әк) izə əə) ҝә ӧн 

6385 ox Gəl asli S sə бә Уз sul əsi xəlil, 

САДӘ “ə s m 5 вәә АД иб əə AB ен Са сдә 

ҝун a Аја ад он нәдә al, Мә 
dəs ƏD əzə) СӘДА ” sək ӧз dək Lera ДА 

ӧнә әт о4 Әәә оз ӦТА ДӘ 5 дә. арја 

ə... əb ӧз ӧз ll ozəl oa, 

3086 - nər СА дӧзә Би дн ан он yayda Ba 

ƏRİ аз оз ОА әдәд Әз az əə Tl ar ӧјӧеҝ̆ Әә 

Оз әзән әјә uy əə =? Зин ənə 

КР ЕКЕ s ələyə zə əti 
dz om) sığal ЈР Озхдә ЈР бә хт 

Јајы ова Хәә дә ан, iv olma ан 

— xa ə ма 22 хә Ә=ҸәӘ | 
əəə) dk sə, “lalə ӧд 45 ед да əə eləsə 

də16) əə məl əl ə 624 ӧз ӱз 129 Ӧлӱ oayəlləb yə, To 

“s... Әәә əə дәбә" 4 gəz 
зә A, YY əda dəəə Səs ər iz xa, (səl ls 

özl oa səl səs əl GöləTA (səl) ӧнәмә, вәдә саак 

тәк aş sə Bas əyə sl ? dəvəyə , ха) 

əbi ələl sy əl səm GEL əbə 



44 әдәд 

“iə 

QAL јән əə seləəəİT əəə ӦӘ ола də ме бун ЛЛ) 

əyə As 0409, əs “əə дм $ sələ de sil ДО 
əbə Дәвә ә 2446 кб. 

дә аҝ̆ бә аб olo sədlə оәҝ̆ Аһ Ӧз əə 29 = 

3, ХВ, әд səyə 3 4230ә2 ҹә Нә АЗ kan 

О ә 256, 1 əş, la ə Ӧн он бә ә 

әнә бәј 5 (üə bə elə ə lə hl әмәјә iv 

ә sə Са, ә im ələ аһ дә ALA əs 

Tə әәә АЛ Худу. әәә Ӧз вәд ӧд 

Ӱт дә Маддә ә Asli gə 9 3804 тк ик zə 

аз Дәб sə ә = əəə belə asl s ə — 
YAY дә eləsə сәв və әәә a üllləş zu $ isə 

ја ә Ӧд ә ül ав за di leader 

зәд Ӧзе- 3 сәји СА rə, Ӧд Әл ӧнә" иб Əkər ı 

35 “əfəl sə ох) əzəl ölçə ir. dizə ə ələ ə . 

səv бој әд uzi es Бәндә Әлә әд Јән 6 О4 sə 

Лә ә azə 6 də хә ХХ Şə S ox Ələ 6244 СА 

зд A oa sal ик ә бәдә As ӧмә ала 

ӧдә бәд јас sil Gəz фи әнә öymə səl 

ә азда yab, Је) 202 özəələ Ав 425 дәбдә ән 

Əbd ə YU 523 Lab şiə lə zu Лә “5. 22 ӧмәдәз 

аз ДӘ дә iy ДА ва daşa aşı дә Фә он әз) 



“АДА A 

“təzə ә Ul CALİ, ölək, =. ә yə Лә 

ən дә SİL атда сәј A sə Lə səmə səbə lub 

ӧлә М DL ҜӘ, seal оз иә əs rəək ola də 

ә o деј ğ Qulam mo ə иб ә За ҝӧлу 

və. ид оз? (ECE 22 a eh мәнә zz as 

Azə сәј дә ZA Sə дә May ge ə əəə sil 

ҝаз ә Gəli мә вә gərə m AL, Дӱн məl ələ 5 

јә slds ƏRƏŞ ајә 

“əb бәј? 

əssə, və əə OYU silə, ə ДЕ ә əsə, 53, 

Ҹәкут ам сә AL əəə Әһ əzəl zy səyə әз 

Ge və 7 Ӧз мә sok мән Ли 

3 sazı) əl elə 235 oğli olay rr 

дә ALT ој Hər eləl әзди, esə јә lı 64 cə 
əs sə, esə əllə ə dəə “S, ə dəl сәбә мә ə 

2336 s öl sas, £ Asa бә ә әбб əbə ӧлә İg, 

12 “4 6, Бин баја = Дәр 3 Са ə Әзәм С.М әз Уә- 

КЕД ə Әб о ДЕ ӧдә ә kab, o Ә АИР 

0. 0, du sx 
Соҝ̆Дә әнә оду əralb 3 əə Səsə, CƏ UY 
gələ Дәдә əə gəlsəi QU dəə он dle дӱ о- 

ве A db səbə y əmə ə se 5 ӦЗ "va ) ӧдә АЗ Л 

УД zə 



ил (АДА 

ијдә С вә әзӱ rə asli ə ass ад . 

əyə İŞ səl 5 ӧзӱ os Јә, ad” јә дӱ вдә) 

ва ə A sla əə al əə A 
ola də əsə səla əzə $ Asa .. ӦздӘ зи. 

lə кн Әәә әв yo / оз 0, ol Lə, əz 

Ge əə silə, udi, һәдә əəə сә 

дә тәздән ләлә dəə ox R, “sz ələl Qu 

КР кии 
оз ələ ә СА gö? нд Hz A әз Sə ələl дад 

—- ııı зә ди мә әз 
ЗУЛ ән sə aa Дад ну Баку. ӦЗ ӧд 

әд də ә ә дә 023 çəx ə. (əəə əsə də ön lon 

ҹ ə . AŞA sa o дә 29, 22 s 
әдәд ада ә" —- ələl ə əz? əəə ə gəl 

Јал аб. 12 иә әв Лә ОД хн оз “əl 

"əm Azə? pə sə səpib Ele əə 3, Зән әт 

дә SƏLA ЈБ вәдә әда әз 4 116 .4 ӧл. 

озӱ həəə ələl ly dəə .-. sls МА, 

535 ај sə asələ səd, elə Едо əm ба 

səs 5 rr ə әм бел од 

dəs ам ад аб алә ә онә биг 
Сд dalan SA. ye dizəNI Еәо4 şək 40 “əhə од 

ҝә səy зд нәнә Оне dəə Лә s ək yı alə 

llər oa Де is, 3 A —.. m r әд səbə он бә-инә 



zz H.. 

оз дә ЕА әкиз gə oğlu ələl 09 ə Cə 
uma s iLə 

ƏL 3 səbr. дә иб Ӧзҝә од ох Ы Gə 1 əssə 
z 2 2 

$ əb subh У zi XA Ад 202 yəyə yib 

vəyə 4 sələ yk adl ӱн gi EV, зәдә Ол Әә00 

ASA S јә хЛ sl јд" Јәда зәл 

иб әв ма әт dəl, әј аб ӧраб 

да Бә də da аб ə Sİ gə a? 

Олду, dəə АД amə əl o 2 sə Aş ел “ə ӧјбӱ әда 4 

AŞ. әјә $ yaşa sələ ə To si иб. ӧјӱсјдә işlə) 215, Лә 

ə gəhi əəə ilo, 62) Yu ли sə sələ s “oa, 

ӧд ад ә aa sal a 52 ОЛ3 682 s 

TY = ə Qulum ə 9344 әз дәб əsr səl 

Oz fə ə $ ədəbə ә ә ƏLA us онә ə ид Зејди 

вәд əvə özlə Ҹи дӱз öz 24 о еј = әјЗодд. 

Kes ЕР əli lo РУС дә cə дл О 

Ы ələ ə бз олу на ə alə süz və? 

Јула dəyə 2 AS АЛ тәбәә Az ок" 

әәә Əl dəə əx ӦЗАХӘ oy (lələ лр сә ә АД 

ƏL дә 2, 5 zo 222 

ə əzə EL 

ион zə əb ДА yaba ə sezilən oil 
ҝәзә дәј də 6 pəBəəT дӱ аул Ələ əə Əb,əsələ әд 



12 Елам 

иә Јекә од səb ge әјә ib әд , ен бәд 6 

sözə oxaly За si əz s əyə as 5 ə, Лә Дал алы 

“ə әлә сә 4 ә gar o ОЗ зә 1 oli зад 

sas 8) 254, ӧлә, Од ələ зә мә ә ә də se ol 

Су səki əz əmi 4849 sə nəsli ə” = “bə ди ge önə 

əs 4.0 ә әдәбоди 

Əba r. o ən, “бә ile əə çək gəli əli 

öz ün dəl ov) зә гәдә из 63) ələ əssə cz 

ох oli Ҹә aa ssl ə ə32- 3 9) ə, 1. ә gəlsə 

јен аҝ̆ ə dəə sl döz Fəal al elə as 

səl: selə АЗ 5 ea əzə A le əə, 

әнддә mə ҹу Т iz sy smil ə ZAL za sU 

ele zə ət olein ZAL Ölsə qad şə səl, 

İlə dle əs öz ə lə “Şə dl 465, əsk “ə 

излә дәб лә ik dz ə aludə од 

ee ər әј hə ә məz Вә 4 ә 

ou зә ӘЛ ааа О әз ələ la, /ələ lə 

әд də .X ә geli ələk as: əəə elən 
o,əi OsRİ3 o 43 ələ ə — elə ou) дә sial, gəli 

бәлдә Az 333 Şe Sə alə x Şəmsə зә s əl, 

“Ss S yü Хал ә Сад əə ə s A ә adı iy 

S zə əə ДӘ сәд А AS HA əzəl gə ze 2ə5 ələ 
әл 5 лә бәз, әзм sizə sələ Ai әв 

Vəə 4) =" ” 6. 5. иб дә сәз 2. ӧд әнә 



2 hr 

“45.57 ha omur dər seki 2532 ozel 2:2, 

Сеа —. ә ади Нә ... de, yolə бәһ, 

Авл Лу ә бат. = Зәтада јә ЫБ —.... 

299s və, Л әз. әт də ә gələ Афон ә s 2üz—is 

ән әда $ yə əə дм диб овда 5 

s ӧз ај ајә зал ә S ZALI a cəyi zun ДУ ә ТТ 
LV, lk, ӧдс̧А ә zadə al əy ос s Ола 5 ех О 

јә б аб Әз дҝ̆ зә — ol o əsa 
5. оәазәаәјә ә S asr Gulu, ou zəl 

(ə, əyə? ОВ gə Tə 3 24 Әәә? Sə də adal ea” 

oca АЈ од al 3 əbi (əsə јә оз) 547 

S əəə gə S ə) Ох Mü mİV ə 305 se, Лә əfi 

уҹ Cə ə = di gəbə ə Sizə rəs s Әдән 

(əə мәдә ә ТИ Об иә səla аз О zə oli ə 
64 (* ми al əə YA əra дәдә 2392 zı 

“Mə ə ələ pə AR O səl sə 5 вәд Мәнә нә sələr 
ӧдә əsə әд зә as ОЛА gə ce илә 222 dı A 

дә üə Mə 

əv ə gə 

изә ön 25 020 03) fi ə. 429 də $ јә дәдә) 

dizə ələ An sizə əs әјә ди ela ә дә = о 

səs Әт eləsə əsil ән gələ нәдә gə 
Lu... nn... 



11.0 24 әд 

ra е- 222 ҹә 6 4020 əkə әда AL Лак gələ, 

ei Aue b. S x. $ 3 505 9 удда 

һә Әл Фә əzə od, Са (5 cal bə Ӧә дә (los 5 

әд Gəli ә Дад ә İT ән ə дмә оз ән 

s” зм ҝәбә S öyə әз səl (= il Şə, ә 24 ә 

ок gər ödl gəliz од бә pos əə səl lv Лос“ 

Ән Ји әдән də səy нд ДАК ә Зија ха 63 

Дәб ад sl o əs О АДӘ ад ә A, 

һә YU јабә ӱн ОВ 38 dəbə t bəs mə дәдә göz 9 təbə ох 

əd BEY dədir hə 55 TAMA за də 

ДӘ əəə əy os 6 əs əsə АД задә ӧдә 

Сән sə ДӘДӘ xə sək səba 34 yes əş 
Әф də ək ord еда də əə Ол за SA əb ab gn 
lala as işl 4929 , le cal gəzə ol” Т. əə ни 

јә аја ар Де əkə ә әнәнә 
dB 42 дәдә гәт иб (02 Ја о" S ди оха 
AA Ak АЕА ə O 

Од Ваиз зм 5 sə иди Олд m məd дн əst ә 

-... əəə əsi ӧн nə səri) gl vəz yad zl sl 

də oub sl ölər, әәә. ды ә әт 

сәр вә дӱ АДИ a 2 СА) Ада он ӦЗ дә-мләә 

Әз онә ан ос öd бос s хә Ӧд и oy Тә сӧздә 

Сај јән ə əə ҝери səl Göl” 
ив зә ва AAA, səli AS Азан al s İr oçöəə 

Aaaa 



Ы ә иә 

и.а ала бӧлән. 

ərəb әнә ЫД ә ит ааа gəzə Дӧн јазда 
Әәә Лә Qə фәда сәф ән ələ elə 24 
о = gə SO, боз TT дә ӧӧ6 АР lu zə 

229 6 дн ДА Ala ән ТЕ əəə ӘЛ əzə Əz зә 

ДӘРА əs oğla дә АЛ ə s Јел б 

дә әв sə = ә “əz gələ əl özəl To əl, zə “zə yü şələ 

ӧл Да сәд, blA- sədi, Yİ oəə lə dələ ӧз даха) 

адһ 

ә ОР 2” 

еј iy, = Јаддл Мал ӱд аб) 

Оз ун Тә фәсәә 8 дәдә 4 АЗ дә əm on Sia 
ƏŞ dar sələ həsi səslə) al əə De. 

әсли dəyə AU əəə ə sələmə 
OX əə səmə dlə вә ap əyi ун ананын çı AMR 

Qə (öm Öz örə OP Deyə -————— Еахә 

од əmə ӧн 70259 əə КИСӘ УРЛ əkə 

ә бә-тә Aksu şəli Ge AA əyə as ə paşa sl 

7” yə: 222 əbə адбә aələiz бәлә Əz) 

ə, иә ҸД. İsi əə) çəl зә Аһу 

— ələ ə ə ба әв əm A дад 02 мәдә 93 

әд бәк dəl üzlə ә ә 20 әл Дәб 4 

252225 ədalı 6. хуб — 6 SAS хә S s, 



ı Y “ ә 

“- ӧд s bəli әјә 3, əba лә, dələ әлә Ј8 

— X Ел BA, ə ək səsi дк. sək yə 

ә дәј SUS ыр аб isən Çİ 

gədə diyy əsi ОР əə әд ӧәд ә 9) gəl од 

аг ә окт əy ə ə ӧдә S əs Моз, 

“əəə ОВ A ə ə İS ə əzə ада әм səyi: әд оз 
Ost səl ya Baza нәдә Мо 515 Ҹу гәҝ̆әҝ ә (AĞ ҸҸ дә 

ДӘМ ед dəə Bəyə əz sə S gə əəəliV siy А Әәә 

ә 6 Јән $ $) сә sls səsə eli, 

Dəymə S yaa Әз зә Ala aldin ə dz əə s 
əə izə 28 мк Дәб ss, əbə əyil ылә və 

ә, ии əə AB sb e.ə lə Әм 

Јаз 39 3 ә ETT geləəəl Alza 45 

S” əs əv o), Ј ДА онә мә əli os şal az üs 
r ə ə Lə 
Һә ua AS AZƏ Mı 
—әә ӧз әдәд Ләл мә, бәк зд ә ӱд ад 7. 

23 АЗ әлә ələyə, EN гәдә ада 

vk ə Gölə yə) ələ, səyi ƏŞİ сӧздә вә Sə 

oll gələ €? ə Azə əzə azə izə Azı, oldı 

os 3o pərim мак? ол ӧлкә 6 39 Kərə ə онә 

дл әӧб ә фајл Sə udsa ода SAA 
cü İsə ә AA Водә" əsəblə sr дәм ağlın Әк clə, 

сәбә дә анд əə dlə 5ü дә Ад s 2223 буд да 
Aaaaz 



“AAA i. 4 

дӧ әәә "TR "ŞER qara ılıq 

çəki Az cəl, 

əəə yə бә 

ә 2, 5 4 “ez, вә yaşlıq ја ЈА alaya 

дәми Мә AA әда Һи фа 

ә ОР. 48,- Kek səsi ә ül әз 12 

КР ет ун r Дәлмә бә 

özl başə 12 Də gelib Мә ə o AU (662 о 

әд дәм аид ... Gö əə S alzas s, ун s ələl 552 
də odlsəl, dək. 12 Gzəykvaş xol 4 dəə əs бә әл 

әз Öl: səsə də ə Аҝ̆Ә alə əə ə ҝҹә) ə. л 

Ад 22 ӦЗ он S ox 2 Y. yaz, да .... ә 8 

бә 035 дә ол dəə 03 дә 68 gə 2Aİ b 6 əə ә 

оә4 mə A Азиз 25 iyə дәб 695 gəl ə, 

gəzə A) əladı 0... 4 

Ја әтә од саА 3 gə ҸӘ абәв дм Лә би s 

зә a $ Дә ав sə ДӘ ә Вә cəb, 

ə изә S зә һәддә S disk İz sı yə 
ӘЛА 62 ət Y sə lə ə əbu alə ӱ Ə səli 

2286 адәтә Т ДА vəzə ӧзәл a ə) Дӱдӱ ız” ә 

ох idə Ə dəl əəə məyyə sə) ou ЈЕР, əs di, ə “aa 2-4 

çe зи дә YY yə ələl səsə ДӘ Ә.Ә 23 gə gə də 

saoL әәә 4 ay də M ol os R. Gə əl 



1:4 АДР 

аләт вәә ад : əla бәдә кк - .. 

düzdə yənə Aa və İk ән ә Ӧд dəsi əl ailəli 2el 

ge) sər: әҝ̆ sə ӧӧ eb od ДӘ әддә 2286 Ы 

S дәлә Аз, Хево4 4 бӱ әј ә? bəs 

ЫД лә бә задә “ әз ик 

ӘЛ R əə əzələ AA sd əli ӱзә Ҝәз di 

вә əl бз sə AA YY 242 a Sl) szəŞ AL, sir 

Ы ә 1А Аз cl əə Ox əə della) әз = cül 29 = 

иә vəli Әл də os əyə sə јә АМ, səli sss 

Сӧздә $ əza Да ә dəl alə 2 ә gə xəşil gi üzə dəl 

Alə ды Oz əhə 3 ib әдән А yə нә) sə 

ə dəb aşa yə, əzə =Аое 6 Дилән о” ајәд ех üm О sə 42 

Ад 25, ә ә as 5 oil asl “0353 ola T. əə 

дадә 1 АД та әз $” ələ ДӘ gə әз 
dərə sezdi ilə 6. әз53 il ди əni “ӧдә di oya gözs 

əsrə əə dl) siy gə 6 Ka ə” у ҝәлә әр? (x 
“zə əzə. izə Каја дә ОТ yaz, all) İSA , susi 

дәб Alca дәк yaz s до 135 üb səl, ” 

A дәбә кәсрә ад $ ак ауз јә сәј om bəs ər 

ə бә yak və ӧмә $ Sea oz yaz deYk ez xak 

“ə dəə "Ele ) To Ләһәб әд 2426 Ы ələl. ад 

8) az, əl ә ə və “lə, 

əv” zz? 

Јахдә ви ар eliyə abla ода вдә вә ЈӘ 



zə әд HA 

әнә Әһ аз dlə Sİ ATA Şe ә ан "əə ə = ОЛ 

| ... Vel sə əə An fi əzə eş sam selə ə əbə a 
| ә 6 əyə 4бА, Әәә 25, ә 

со, 

29 layi s Ди ədl дә аб әнд 47 üz 4 “о 

z (sə ндә АС AA sələ ödəsə, әд Оз зәдә 

əs Об бәдә ҹә сәс uş Әсән ан Гар дадә әјәз 

(6 задә Ынб ӧлә јод" Sə) ә иә? 

о аз аз de ҹ әәә дә бәһ əəə -- 

əzəl sələ VAŞƏRN ӧзу Олан әв он “әд әвәл 
РС. 3 ән әв даа а- os 

ӧз əmə (2984, GİL әнә gə ЗА ә дә yaa as ş он 

аб əə € əəə озуну ла бад ох ха əsk 

ҺА ləl asli, oL Д x ton xə ə 

вә əsə səylə Ал sil Ми Sos oll 

әнддә, 36 a, әәә дәјән Ели дә ə 
bə əxla) Ган Yə АЗ МА vt ksn ə sı 

9, ə ——— GZ q sə sU sul ələ 

Az əyalı siz səm s S əə ЫХ. алә 1. öz as Aİ ә $ дә dils 

ЫД Азы dəki dA “ә, Göyə идә 4аУ, 

АР. Әз özl QİZ sək ај ә дәнә) 

cz ” “s Ади. əl ӧлә дә дә ова Том дӱ 

ҝӧ əsə ol Мән dəlir səyi ələ s yei ән sələ eəyəisə 



Hİ | 2A Ləl 

məyər .. әәдыд 445 јәси elma До тј | 

Əyə әзӱ əmə dlə çəki dz Sd nu... 
Си Ди ə. İsə ələ S 93 əY дә Аси Az 3 

məyən һәс ssa әЛ сәәмзӱб 52), ӧдә 0... 

os Ce иб Bəyi ge “ə gə (ŞA s, Qə “əəə əə bai s 

388 ә ŞAL ələ A 6 ə Әәә ә Аз алә dəə 
с İb ə dəəə bəslə, həs dei sa, 6:6, 

ən гәбил sə 

: ә ОД бәк Ех дәв ӧн mə ləv əA Едд 
Саак у, ми әт әбәр он нлә Ы бно- 

дәдә о" -— 1 də ӦЗ од dələ 

вә АТ əəə yə баһа A əşi СД, фә 9 4 

öm әдән ун sə ба ен cə 4 ür 

əə ад илә әфа 

Саја ÇAL вә ЗА Әдән од вәд 63 gəəlb 
әб охда би S zə, Gb əcəl, əlil 

Cc” əə vasi әд 295 003 səl gəzin gə zəl sl sənə 

әд ӧд səlli S gə də öyə zəii Hə dəsdə) r 

sə dleoŞ sl 2 ə Әз АД əm məsa S səmə 

. ӧлләм duş 

osbərə —.. 5 .—-—.- dəl 

R 5 АДА әл əsi ə S” нән лалә 



Ы Ур, ə 

o) 52 ӧз Ы ә 2ə3T əş 13, Ələ: 42-ə iylə, 

ҝәз сен sl Ы 44 0... Дәб ӧдә гә səl Лә əd, 

хәјја Əə) “ маз əəə üs ә" (Ед. ez si, 

әз elə. әј әс ЈА gə мин 

əldə ə ед Dİ əəə “Şə “ə дәј) дәтән әзә сну ҝејд “ə 

Şe gə ol aş), ЈҝӰЈӘ әј ли јә уба 

ӘЛ б s sar əs də yə a sə ә əz əə од сәждә 

sələ Az səra yl, əsə ә дӧ дә əmi AS 

əə дә A Да әз ӧмә лә ә Ај 

Әз А әәә ox аб Дәб salı, əə 

51, (* r esa вәзи gə sy бә ә зәј 628) 

дә ЕинәЗ Oyma ə 0368 64) ə. el, cəbi yə 

baə iə ə So zə ә dağı (üə ÖTö30 əli ek 

дәлз ə (əs. dəloş esə ә 6 bəbə gs əə 

əsəlukə ә ərə дә a (ALA аз əsl Ir ə = vəl, 

r 3. деҹәһ0ә dəə ozu əhdə, ӧмә 

Sə, döl AZ səsi әзиб әз 

ə iə zə 

“İSA дизә ӧз ӧд вәз AZ 

Öl әјә ј ӧгдә ör ӧдә bsy, сеј) 1-7 ӧә 
aa ə оја, səyə səv Еәдер anl... 
Sü) əla (25 Se Sə 657 el (izlə. . 

ə АӦа 21 4 ә QAS ilə ә idə OLA əsə 



nç 4 ә 

әј ајәдә, 5 ələ gə didə əya 32, ок О əsil ехә 
РС gə yəkə -.. sul 

ОР” 2 ӧд Т. (sl 5L dək ә ədə A zəy 2221 TER 

“AS ə əsi n. Əəə dən nər sə İS cal ӧдә (2 

ии дӧ Ӧд Сәнә əə, ӧз 

Əllə ӧдә əə əmi 22 сә ҝә әәә дә бәји әда АН 

gə: ə. Аз. əs əə YT 64 6 də бәд 

cəl əbə gə 

бәк, gəl sə gələ ələl dayə alə Је) 

£ ül coşa dəə. m. идә КР 

332 әз gələ ALL ərə əəə səs ə ə əə 

ə əə ӦӘ ә mə ә € gözəl оз 

(ə) ел әи9 (АР sə, ә Kə он sə Bi gər əlbi- 

“əy əbasəal yə yə əsl ədl ome 5— ә. 204 — 

dəyə, tə” әј . С̧ә ә, Və әд оз ö də 5 yən 

вәл 222 дә ә ” Kəs 004 сиј гәлиз oəələ e” of әд 

ЕА ДИ la 0 0 

əkə 67 Səy ӧмә зә сн 4 сәнәд 95, 3 0342 “кәјҝ̆ә 

Әв нә Әәә 022 hə ul GƏLAY 22 ez дә. Сәд 

—әә29 gələk 2222 4, əəə İLL, S adə, 33 “S 

ƏR əə ә xl ади од) əi AS Аз dəri 

һә ə əs, фзДә, S əə dəə A дәб ан Сӧз 

О 3 ӧз əə дадә, çal oluban ә gələ Лә 



ZALA ит 

GALA gə si gə лә бат sal sla с əzə $ 

Р-рһа әдәд Ӧз Тә дә Şal ӧз ә Ад ağı edi 

(səl Şiz LAL ət РУБЛ ЈА 

Ен Av, yö бә hə “ gə esl sə $ ə, О 5 

Би ән гә хә Де әдәд öbə çoxa məsə ödə çe: 9 

ә Хам әдән 62 2 ҝӧрә ҜӧјаҹбЫ ә. иә ә şə әннә 

x... ğı Azərlə әзди 

Ех әәә əv бәд oo 6 Әз ода 23 

ә Ад ә дәнә) әәә о- dəl ох A, 031 

уд. zə ozəl səl gədəsi -— ә ә зд Да Ҹә səl az 

ə “əə 1 yə aris a бу oma” она =дә- деб, аси 

ә әмәлә Qə ада assa од Ун-ә bə “ дәг? “ә ДӘЗ- 

ҝә ән иб Јәвҝ 4-4 Ы әХ ан gö АД əbə 

сәдд ә ә) 1бд Şell ад озӱ ә ааӱ оз Н АД ва 

lom ə ӦЗӘ кә сә 61 1 әәә иб ан gəl önə 223 

A A sə b Ко əzə əəə Коз ЈА ә Вә A 

дә әәә yəsi Ы он әд ӧБӱ н Дәдә ә ә 

дә ӧз әнә S  нәздә lə әзаб вәд дә мә ә şələ 

ох о dz Lə кә ДӘ Әә әәә səl əl əzəl səl 

sə gel əə dəə əə dələn dəlik ә әв ә eb əl 
ou 0 öl əə) дәдә әдиб один səsə ӧн мәм 

ОД АЛИ әәә ат ә ә нә Хәзәл ан вәдә әдәд он дл 

ə әзиб .. də ə 29 VAS o mk 

ӧзаадд в ӧзҝә MA 24 =әјда esl ӧнә ә 5 лә qis 



Vilo о. ид 

ie səl 2 Ы əxz Az АД “s Ло —— S sələ .. 

Вәд blə d У дә dlə ә bə Tə фу ди sələ) bəli 

aa. Şe Ы, ә она ә ад ДӘ əs sə .. 

dəə әәә Сән ӧдә дә m xə Tu бәни gələ. Şe 

озә AR әлә, s, Saza, 6, әта әз 

yə asya иә јә 

әхаб 

S, Аҝ̆ин S” əhə üə sə дәмә) 

сәда буд zu ... səl Ӧз ог Самәд дәјдәә cəsi dl 

ə од әт yaxası, Eu Ӧлӱ әз нар gə ə zəəəbikə (zə) 
ТР səl kə əə əm РУЛ ә Uu 

о” di Cə” дә ә sü gə 3i- 541 зә ә әј, бәј дә 

ӧдә ә sl, özəl sisə “ә ӧдә 224) 42 dv ə ох дә 

əəə od Əl, 23 вәә, Әт 224 sələ, ДУА 

ә әәә Ӧд дә dəblə Sİ зәдә фә аҝа мәнә əya b 
КР п)?ӘӘҺЖЛИ ə dəs S ələ Pe идја на 

“əsər ə BL əm” ҹи əə s) дә els ərə = elə 

ДА sə, əəə ə 25 об2 , sağ ади əə esl, 

әзәм ә дә Әһ ак хәзи У -. = әсди 
о Ləzə бох дә әз ә əyi дәјә LA ..—. S” 

дад исә Sə əə ət əə sl alə 6. "dud Әһәәди 

КР ədə dəl gu ə ЛЛ 
as ӧз 5 əəə ӘЛ дән sl s ӦРӘ од ә бә 



ıı. —.. m. 

.7——. = x... за bəsi, a iiə и 

ол Ди он нҹә yə ӘДӘД sö mas ид 

ge gəzə s 2 с gel əsə də ələ бә аз dərd, 

1318 əvə 423 4 çə Әз бә ан хәз длу o 3 ülsel, 

əl Әз rb əz ҜӘ дә səs ik Дәб 

Vəə gellə ə Az əzə 2-07 gən 22 

дә дәјә SS slim zs зи o rə әј, 339 

ək алә фә səs gələ Də səf dy od ey dəb, diqbu 

о” зи әз Әв нәр zə дә? дн ə çə “əə 

аб. ələmə əəə Rə A əə, İlə səsi 

ze “ləsi ge Zə ул Ӧза ан os зә 4-дә MUS) од Рә 

әәә A As iy Yə RUS фә ләр A ə o ii 

-...ı. ur... 
5 zərə ндә ӧд Soya alə a S ə ə GF 

a ə ə ə. 

ə омба, Gblə sil Ал он ӧдә ə oğla, 

S” Кәтә döl də Ali ЈА sən ДӘ 35 әд 
ӧдә Кубә Şə Sosu s xe ela әјәр 

РЕА 2 əmək әәә бох јә 
јә әнә ам ак аб әлә 
se Ӧз elə ələl Дон zu КР 

Аја dəə о ДӘ su Belə” дә хә 

Aidə ун aşisL одду AMA yz asələ A ea бә 

söyl əməli gəz ӦЗӦ Ça da oo ız gə 



hiy oy zz 

A uu dəli zə əə as ola, üz), Һәмдә 

“za Сән бә- vn ә, gə lə әлә əyə 

mə YT əllə S məl $ səli əə оз dəə ӧмә 035 

Ов əə 44453: диб ок авлә әзди səs 6, ЕР ol, 

да әв Да зд S дә бә omə oa СӘ 

“li S Şə səb ә bə ə, .. .. büsü 

ӧз КС̧ dəb әәә sə, дә дәб sisə dəə $ dərə ӘЛ 

0 ox ss” OH əəə SA cəl əəə 2 cə ab Јар Аҝ̆а 

ыы gə? бә Önə s бә, Av A sə He $ 6 524, 

сда әзм әм əəə al tə o oy 

Cə = — ORA әәә əəən 38 вәә gərə о 

54 səki kə sis əl охда а 54 лә zə ol аһа, 
Вәд та dəmə ələ iTazəaL ə кн сәд Јизә Öz 
GİZ uz mə әб səbə A a ər. бәзән дә Азн сә Ҹ s 

ələ дәә oğ ƏMİ ə AB ə s 7 özi a ə “ 

Адәт ol ə yelə si, bə КИ əl 

ә ә əə $ laya әәә də 24 ӧнә öyə” gə Ы 

ЕР Си “ә — “sad gə ә çalı 

ӧзӘ 38 ед 30 ә “әр 224 eLə Sizs Ses, sl һәдә 

əəə əs. “5. 4, 

әд 

əə SOU As ASA әәә asl ŞS Јә bəl əəə tl 
0335 dəə GÖY ә=Ҹә Vəə yaş əsə KAR с bəb бәд 



al) ИЛ 

ozəl, Ј s ə) əzəl “ə “zəl əə (542 2465 | əə 949 

ӧд лаһ o ə Ј)ҝ səbə, | хаз 2-0" И 

ит ӧд Ы дә 20 одда em os özəl Tər 

ck zə di 

јә. Ајә сә бз ə əbəs 

ә gəzə 3) 5 ән ә нәф бол) 5 
Ы рк A gəlsə ә озу ад ələyə ве на әт 

ӧз ӧнә дә ə GİT Ән әл dəl 

ge ӘӰ ә dəmə: ӧнә a Ҹә səb ә дә lalə 

дәк geyi Az ələ a geli: ә, фәл әд lav 

Bə ə ӦЗз ва ә .. ӧлә до iə 3 

(225, rə 22 20 дә баб sms “sz 29) ölə əə 

“əz əəə əsk бә vəslə isə sə əm Sel ə ela, 
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иә Ур о, Ӧдә9 изм Л) dle “Ы дә A 

= ӧн 20, вәә 5, Ӧз Әлдән вә çə Kəsəsi ə... 

əlŞəsləə Azə Gələ ə ӧз alub gəl. əəə. вә Ənəs ilə, 

дӧл əzə ə 55 sə 22 һә, os eu der 

әла ја: —АӦ) bass ələ Садә АЛ 533 = 4541 

идә зд дә xay və, sU o Ан əyə 

“55 g- əə, ә əəə Лә əz səl Әһ) B 

кәз 2 asa) Об ə əə бә 3 вә 38, Јаз вәд 

Һәә әмәлә сәд Дәдә дә Әлә sezə gə Ayse 

ЕА ТИ Sə 
XzəL ez 3, 33 dəəə dey alə ӧз? Ӱ. səl, “ələl ölə 

cl üz 03) 

бә ела Ӱт аз ə oo əl əəə) s ə ə sə Бәдәл) 

yı 3 дә . asi ӧ29 .-— елә әд ib 

әәә аб әнд 9 т kəz ДӘ ЈА әдәдә, 

“ БЕЕД — Ели әдәдә ә бәј 

ÖL ə 7-9) ад Әл ә был ол зәдә Ј6Јә 6 S 05 

ӧдә) Әзжҝ —4)9 Су әәә бә Ҹәк dəb 



in ә иә 

ос = Şal Gələ səs — әс ӧн 

Әәә ə ələ Sə sa q (əb ә əzə 6255 

əley asələ ку yal olay дә ДӘ səl Rəs 

ӧдә бәд ә gəzə, zər gəl ә gəli ад лад 

ли əəə ə ƏL səli ӧдә әд) 29 иә ә 

ии вәә ДИ, ва бә әәә зә A ДӘФӘ ал) 

Gül Ох нәдән Да sə əs səl əəən əzəl Әм 4 699 
s ƏXİ. asa, ҝә ә ӧмә) ә: дә 5 ав ob gələ 

сәдд səl хәз $) вәл $ аза оз 5 ӧдә јдә ҸЕ. 

2)əə5 ele ф бәр ади Sin sə) ыаз ДӘ ələ səl gə 
OD ЛА әәә s иб. Ад ək Дәјәр АД vəsi özlə öylə 

52 s дә әәә Əəə ән иә səyə sl ЛА məə 

gə əəə de AA alı, 2 olo eli sə dəə 

.. Дәдә бадә sl Az, ele ys o 56 bəydə 

GE КР ... əəə 

“əs əsə Мәм јә oa mö a ə 

os, 23, ... o Зибиа оз 6 нәб üs əə әдәд 

əkə dəəə 34 3 Ом ә ди Ə. 

әм SİS sala AR yı ə ML ŞS зә әдән 

Məşəl ələ ЈР 32, әәә да xo? 0 

vəv göəyə əsil 

бат АМ ја оҝул ВӘ әд кәз 45 qayası 
сәда Кәвәр 



“Az Ve. 

аб ән ајә Ја $ ez Alo oo S əəə 
АЗ əməyi əyə ун он nunu... SAZ = du 

ozəal AAA 3 ə, et dz əz 22 1 ә 25, ru а4 “ 

АР cə gə ə13Y əə) 

ab $ əyə FƏS дә Ӧз gələ с4 gi dəə LA онә 

ЕР ər ə ә Ses, 

Əyə əmələ — deki ӦЗ ДӘ, dəs әзл sizəsəd аДЕј 

Әзләјә,2 оҝ̆ əl Дӱн) бадә? да бә də 25: . dəə 

ax ƏLA ә) REYER cəli) дәдә dəsi ә Әс? 

дәјә зи? 6. kel ə ye дәб aq Al ə və, gəmi il əzələli дә 

25:61 ə.a əə 32 әј ool зә вләр * eləyə. əriyə 

әд ə Ајан UL za әдибә әз ҺР 

ə... 

əv məə 

2... Məl soya әд АДА aş дмә ҝә 

ədə SAA əsl, əssə gül səla Ед иә сәсдә әннә 

s əə аја sə, tə2ə) 0522 est ux, ӧзәӘЗодат 

Ӧз ez 0 ҝә әда 8 ək ЗАК ад у ен ан 

əəə” алә әду 4495 vəli Ək asl -. ә) cəl 88 

ӦЗ əəə ə БА Ӧз аләм Sə ... Tə 

одә AŞ S əl Бб, 64 kə: öd ә ә əəə asa 6 

-—55- “a. вә еј әхз 64 (* 

АЗ aş dn ib одда all ə all oq -. — əə 

dəbə ələ səy әәә Saza əli әз ӘӘдә sə Y 



iv Дә Бә 

əs iz, ә səl, да s. ф f İ sələ ә2 

Eu a ə a. 

2 ӧзӧб уб Ов әзаб S əə səy əə .—— 

. вә сун Əə Lə əə əməl dar əə yə py) gal q 

gəh зәдә) 6 yə də A ... ов ОЈ gel səlis 

R фә gələrsə Дӱ Sh nal бә a дә, 6 Лә oli: 

iş ə ada sələ, əəə јадда ад elə UL ui,l6” 

SU əli ara də сә dəyiş 4 863) әл (әз ami 

ал Ан O ər səs без ӘУ gə ода 5) 

otla ab ək Әр ба ЗД ба онә 

şe əy ә Т gə,yalyə Фи сә дә ан нәдә gaz О $ əl 

əbə S aszəl xəli ал az Јада, m... 

= ӧлмә дад дәјә, elo) зә мл kələmə 

-— ҝӧ ә x el gəzə alə əə Јәзддә ya səsi 

222) zu 5 122 əəə eu 2-də ET 

ədə ə Qə esə bz ədə R ə səli du esə 
gələli di sək зә gəda si, әәә, iza Me 

ијә və) əya azə әда 5 gəz бә Ozu, сә) səl sə 

24) ə ә dəə әбу АЛ məslə 7 S аз 3390 ə, yal, | 

Allan. ә ә Аһ әзаб alı 
ə | да ə. б сәфәфәамә əzə ра “iar 

Кәт AS aa әз ә вон зә бнду 
. За ә уМдә ә һә əə gi sədə од A less 

əə Yi yən Gəli ам ә sə gə əlinə 93 sə од əmə 



xəs әл дә VA dər дә- әд y : dali AL ə 

оз Sə səl (Ayşən dalı şal Az dal ӧдә 
Јаз ија б сә a... 
sən alla ДА дә тәзә О zə ula, . әз 

ба он әгаб он zu дәб .. gə ĞA o $” pal 

За аб əz elə əə sü ЈАЈЛА ə azə 

2—..“...0-5—...7 
əzələ. səli kəzi 545 Ех иб аб дәвә 

из әдәд ојада нә б ән ӧдә 0 

о= әв онә Əl ədə sək əl b ssa MA нәм) 

Yə ə a Kə... 
dən Ae gə bz əəə ə çı soz es əl 

barama Ya Ех ә aslı ə deyə sli, Özət” dişlə 

изә 9213 -- səv əl ərə əy ac ə siy əlil S əsə 

ә =39дә 65 5) Ӧд он əla az ду vir дәдә sələ yəkə 

səy dis olsa cə əəə 

ci əz gəli 
əsil ад çəlik səli sü әнә Сҹ әәә asl əl 
аһ 443 ələ əl ə ru Ат e (əəə ə əəə .. 4.5 схД 

сә S səv 205 lo нә cə alə odu əz S 
Əəə, ҝәлә das əə zə əsi S ЗД ав ӧз ƏBU A 

os oya ə дӧзә əz dəə əya ҹы odlu $ 5 

ан o Дәб ə yilə sə Јән 



Hfo “Səs 

сдә ә ДӘ Әл aa DAL ӦЗ A бәдә зә 63 
һәм змн ә S ЗА sə ӦЗ s yi las pəs” 

Мр әдәб он дә ән лә, S ə АД, aş zl əzəl 

дәб зә дә дн ә səv dəə ОК ДИ Әд 
4 əə. (səbə ады ә 4la Yu , З. за. 3 uİdəl Ди 

ә 234, әјә) - бәјә Ур с . ə 

А Озх? ә ДӘ “2... Və gəbə о. 2 si ələ x 

бәси Y Sö Һәә sökə ДӘ ОВ 6. әд ӦРәә 

ele, Gə Oq 1Әрдбә Сб Әд, “eb əə са 

дә gözə dəl да әд ҝә məl әјә лә ol Azı 

ә дӱ ә әмәји ел ӧдә А AA әз Од сән Од 

ва ӘЛА ye dişə səy ол БА од вәд взозд 
ӰХән дә сәј ә әда ДӘ 5. ә әдәд Уд 5 

ак. ... səl əə ә de əsə bl AA) əsə mə. 

бад 7 asan lənə “əə дәб) ü ız вә 

. ә әәә дә elo зә Ди әлә дә əə әд Şİ 

О 4, бә ун Мм ак Ф фә әмлә 

дәвә aslan әз зә Sel ој 6 Ај әәә әј 
и5–ви ci bələ sələ әәә мә əəə ри јо әд aşçlaə 

— şən YU omə dA o asələ də olmas әв зд 
Səlis ә aza .. oda fi ou) Gb едәб ölə оф әј 

— əə әда АБ ән ӧдә 5 asla gel c” 

ДЕ yəyə ə, ə die dəə əb isə, Әәә S sl Gəl 

Од dlə ən pla əl oxusa GA əsə A да alə дә 



kə ә üə 

вәә әд Әәә изл ə Әв бә АК “ə Çən əə 
sizi liy ii sə 2 səbələri dası с əşk БЫДб 

әт 24 a A. ei 4225 

dəə лл әнә до əəə əzab ol selə. 
“ŞU öl Би telə? dəm Аза, ән әјә dev, 
= Sis ба от аб бәдә =, du од) 

əm gəz əəə ДӘРӘ 7 QAŞA иј әд ә iş 

o əidəzİSA əə əl s ə ə... 

вәд s ge sə За ад ән sla дә 

anə. о yədə da dy qalı ә dəlisi 

GƏR lma ələl 353 299 üə диб ox ə) Тә 

“la, ет дәдә ә ə eu s əə ӘЗҸУЈ? Əvəz 

za 

rz ” $ yə əla ə уз 154 ə. ə öpə дәлә) 

ğ dəs ә ölə $ əzə əəəY 5 ҝӧј “ 22 бела pəs 

s. ar sədə əə 2əə$ әз итә зә ül 022 $ ə əəə, 

2244 çəl сә уб дәб 2 ед 22 ƏS јә исә ӧдә 

ӦВ задә sə alı әәә ƏŞ ale, səl oll ә вәдә 5 

ҜӦЈ дә 5 ОЗ дә ал lz, әҝ2 = (əə yə ər сәд 

оз əb ədl әлдә Јан онда AURA Дәдә 

бәз ә aş ləl РРӘӘРРГ. 

gə əə мә asələ əə ələmə Kəblə S əzələsi 



Мајә " 

ə 
ST la s ə sədaS oy lə ələ ə od 

sə GAL Lə nəl амма ә әәә ан təbəb bə 

Һә b oz eləsə од eLə əsəb b Ст sayl Ја. 

әзәл a “64 ә üzə səl ori sal gəz kəl 

Ола, ео Sizsə тоз ха Бә 6 6 by әд ал 

ӧн әз з05 дә он де -—- “km ü, ə r 

бӧјк Да дә ə sə əyə Vəli sə GT -.— eyaylə 

"di ge əə нон S ҹәлбдәкәәӱ Әһ он 

иә 0533 ОЛ әд və, А dilə зд уд вә Са a ə” 
Дәб әәә zə a 
As... əbə Вә ә Он əəə зан 

“əəə әз sə 5,- һәд әәә əəə —.. 5 çək -— 

pə əə онә Оздәв 4 LA üst Sizə ə se əəə l .. 

" ə Siz əəə oa 6 Мә дә əyə 11 ә” ан озәдА 

һәја әз SM јук ә ад бла ә 

5 osklə Јә Ӧд $ pə$ ob ӰЗ Әса хә онә отдәб ә блә 

ӧд јо səsişikə әда. pr ос YA in 2204, һадә дә və, ə İL 

Ccec 



= 1421 ил 

a A вы, әдән Yara biz sərir Şell a До 

дәб zə Sə, dəy мә да isi дәјә да 3 нән 

дәм дә ә S eləsə Gəl 3 бл eu хә Әз 

Кер “6 ӧз) ДМ ДУЗ ə ədə 5 “zə,$ GÖ 629 

әд 3 ada az) ərə sy Azə ilə özi s, әәә 

Ре Ән ОД əyə 3,2, 28, Јеҝ, 

sə əm ə gəda ор од кәз 3082 sə 

24 бӱ бә S ə ə Və LAL ərlə, д222 

si, Əəə əə зә Ҹә Анд = = b əl sə $ A əbə 

Qula ga “əəR an (İs лннә ola əl zə əm geli 
Əəə s b ək əəən ӧјән 

һә ән ә Лә öyə бә ОЗ x (6555: ələ) bəy АМ 



Ve YA. 

əmələ dək 2-92 АЛА iyə sal Он ze əzəl sls sə 

oşlle As rə həə sal oo də sə s, дәдә ә OYA AX дәб 

ә əb salir (5 5 әд дул. "Şə əsə əs 

dük hə ləəb ə əssə qs оә85 од с әд 

әз yətlə Әк дәг . as ala ə səsə AN ә 

ә әәә Веда s s $ əzə ә оз İT әзӱз5 

del. ə С̧ән əd ASİ = ИЛ. 

dəyə ü 1 ДА əə $ 323 gəz ӦЗ Ди ДӘ әд з 

Оз məə əəə Јао ə Мә за s јод, ә Јә 

дәк SUS LAL, 006 тә ə sələ əə ДА 
2, giz. Alı ə ala Xəsis ри 

дә АЛ УСА адан ə al ŞS şa əza 

sU S 0 sls od, ла) о=ҹд дәг os 6 Лу һәд yal 

Az зә Gələ ә 4 2222 әзл вә əsa İt s-əzt a A 

ФК əb ə 

“əsəs он Sə TL ә aç öl ә oo, За, СД 

әда бун әдӘ30- S 29353 әд ЕДА əyə Səsə 

Оз оз әлдә əb о- sl ye əəə Ӧләә oya 

də əəə x səl lo Лв valı ly, 522 gəl 

ölə 32 ə се? ӧлә b сә бун ПТ əsli 2 ох 

Am əda “s. Ölə sələ $, yə әз əyə ə səb дадә 5, 

Si sual иб ҝә Ди. ДӘ Аја “3 ку 

..— səmər dəəə səl $ sə јнә Bəy онә s Су əə zu 

lə 09 ә hə ül дә из S дә ада ја дмк 
ОСсссг 



Yar ИС̧А 

Јек "у 203 dərələr gəz ələ дӧ Әз ОЛА сн әд əya ə 

әлә иә ә 23 sələ a, Әзәд9 ук дәјә Мә gəz 

әда ә əl əzəl s, Tİ ai əyi sala sazlığı bəzə 

АД sam aş İs se zül gə izi əs odlu əə ə S zə 

ə 49 ә S, "ai gə ду .. əə әлә 

də də QARİ ан Bay gəbə ozləlisə üzbb əşi cəl əla 

ӧдә omə Məl İb əm 0041 ә ә (se o3ə mə ə M 

ərə нә ə дӧ alam A pazl yə S) səylə ә sazi 

“ə, Bə bii ə a zə səl sezə дәд9 5 нә 

ər dm sə Gül zə o ән 

аҝ̆ 

Е дә və, ie sasi ә әт бәлә дәбә, Роза) 

e.U, $ sb pr 249, ӧлә səki . Оне әз дә də ə) 

әлә ap ЈӦ Ат Azyəs səl әд Дәфә вәнәјә AZA 

Ба ә ə də s ба s Ода ә) asəl üş 3 сдудб sə asa) 

omə ələl asi asl AA 66 54 ход as əə 

—-—— 8 4 дәг Ҹә səy Рә əsil ијә sə üşlayiə ез 

ә A ә әлә a ЈИ АЗ bə sə 5 Дәб 

Әәә Ҹа ӧл јат хә yə aşa бәдә 5 desə 

qə ə r ə 

Коба Alya üsyə 2291 вәја sə) ДӘ ЈАЈА 

Gə ə 394 Јаз ә əəə sail əb zə UL gə get səl 

Да әса ан Бә Дизә dizə Səsə ЈәКА şal s. 



иә 4 Һи 

ет Go ДӘ, тәк Sö он Söpəa əə Ы 

səmi sə Дәдә əl al Sə Adə әл “al nr 

əə sə oxı адда АД zə a ən Söz әзәр зәдә 

Aş ЗА ә дӧ əsk “sə ӧд Да Sər ... 

Sm əb də gə yadın Зән səl Об şe вәд nö 

ә ol ә ələl asa A Мә оз анан sb seç ба 

= од ә Кӧәби (5 həray “ə x 

Ҹ ) Ы ə Од .. “əə bə sənə ӱн =. əbə bs əki, - 

за Лә бәд gə A ulu sex “. es Ак dedi BE 

ҝӧј gəsdi sələ, təli gəl sə səl sök у — ə ба zəl 

— — дәбә (АЗ zəl дәнә сл ə 

“би üb кы дә (902 ки әд 

Х Һәә" будун və "7 R ДӘ öm üə sə = S bə pr 

dəə di ә. . cə, $ Yi Аб" səli sil, 

ме Ф095 6 -9Б, dəl AŞI 7. AaŞç ох) daş 

(бә ај бун bələ ЗА səlis asi S əyə ə јенәд ды 

Дәмјә ӧјә səylə, ә=54, OĞ Va arə ə 20 s 

mey mə ə əəə КР. Səsə: 
vəl “Sİ Ul gə S ə $ A 4 2342 вәја dl БА ал İs əl 



“из He. 

Selə Ад аз Lə asılı фә sə Lyu sə $ 
du s s lə ә Ан әмәлә ə dü, 

Zə ə ӘЛ ва Səsə TÜ x. İs4 . les, 

Ə SA ə ӧдә Q (11.7 зај ə səbə Adləbəl нә 4 

әмәјә Ӧз он Да мә ә сун ql Ae ун Ддә зә 6 TY ә 

ӰЗ zə ob si Ы . 6 на səb € gal sz 

yəsi is 5: сә əə 5:5) asl) S AD ada gə Add, 

АД аз Ada о s Lə 202 dü as ӧд ok ДИ 
әнд јанан дад 6 əyə və ə әјә од əda, 

224) ви öölədə РАИЛ ДӘ нә ДӘ КР Ји 
Ы АДА Мә аб зә əzdi sab Le 

İs, gü 7— gəmi s ӦЗ 25 Bu. ES ə Lə ə 

дә Vəə əz gəl оҝ̆ ә ds əəə Отт ау | 246 52, 

omə gəz oğ də bəl сәв Тә Аран ә 

(13, әә şs də 6 онә Әәә Gələ ol ДА әз əə 

Yə ə ӦЗ ох Хел)Ә 

ә 7 ди $ əə Es 
5— тә кодда тл Ад Дӧн 6 əmə səm бәд 

- na-—. sə әд 30006 

xə Südə BAŞI ән ə Бӧрк sə зә səl ӧлә АД СУ 

srra зд AŞA 

ci səl 

ТАРИИ əə 1 Дәдә. 
3Üə) yəyə UL "AŞAR əsi yə sk sə əəə 4 Valls 



Hey oll 

Ы̇з Бәд gəhi əəə ет Şə -аб дме Gələ oll oz Sok 

Gəlsə әдәдә sə əə гә о ә 

Әдә alə yyə” GÖ ə ја Şe $ ok әти од ge 
025 — дә У са одда сн ӧз öəmvə? oə)5ə әд) 

ода əl səyi ә oli sələ — os bədən gəl ə İY 
әј зд ә SAL LL Әәә o, “3 Sisal zə 

ОЗ ə ənə Ӧзәл omə AA 

"ЈР, - бәк os Məl oğ ә s 202 3 əlilə 

д оз və) səyə vəl (əə omə 3 2229 “ə әдәб 
ВР вәд ә ЗД ә ə pEdls ə s ииЛ 

OR esə ҺР ə 033 Həya yas siz 

ов sə Ti јә ак әәә SA дә дада ваза 
ЫЫ əl Av ə GS ozəl das AL adı 

Әз ах (1 gə Ә5 034303 әд 9. иб Јәҝајәјн лә ҜӘ 

ов АЗ, a sab gələ дәј әл, дәк 34) 

Ојан Ди сәна 3 lə ин gilə Lə ə gedis Ы̇З АД as 

Oz azı Әвәз 0,35 səl oya Tn anə 

pəh sə omə yaşl Bəyə 2LəS gələ oya Gə 8 озлз де 

axıb ra Sm Məmiş GəL səl a S az o$ 1 S zə əə У 

Sə AZ A sə əzəl с də dəy A mA әј. 

оз јә Од) ə 2 29 ЕА У . Siz 

ə 0. ve Се. “€ = 

2 əəə 2396 ә әәә ә S, ıl ri Sə əə ələl 

“eol ә ән sə da, sizə әллә sdəz 



ә Мә Mer 

"Şa ea .... 4) — ” б el) дә Зән kez 
iy 4 дд — zu əs bil Uy 

мә о ЕР сдә əə әз мә ЈР ә ДӘ oləy əl 

dc бәләд “sə Д a asələ sülb ək gəl лә дә üzdə, 

ех Sea, əbə ејб ә 1 әхи Да дә кб 4, ca dəbə 

ә. Gr las dəə – sə Sal ə ə R ДАК 

Ел. бә. ə pa ə saa əəə əks öyə су 

Әз sələ əsə ә un... (дә 

әлә dasi АД нә s: və əəə Gi 

GəL kə, әл ӧЛә gə Siz дәвә 05 ДФ аз 2364 

ҝә a əə a әәә ак ајин ЗД әв ә ДӘ TT Gə zəl 

едә). əs 22 Оздаз ei TT ејн лә əə Sə as 

ӧләндә ә ssl дилә, 236 /Ј4Аазез 24 

әәә ол sə) Әдән pəyə cəb işə soyedələ 

lab əba gələ ə xəzi əşi” əl əə ли 222 

rı “5.22 зд дә ја geyi 29 gedilə 4 Sə 

әдалдд =әдЫ “22 sə 444 ә " 

ə ürəyə 

əə s Ədə, Sü Şİ, вав s eol SS yə gəbə hsil 

səm Ga, ez Əl əəə yi Gə məT cə Bl ə, ə о дә 

“ Ы бәк аф a әд ра ai dox дә 

Əəə £: он — әдәб әбәди də aş R YAR, 

иб. бә 2 ку Од ок дә а– ӧв, ду zəl ӱз 



И2о o iyə 

Әдәди əbi o әәә AU ә mssi a ola sə 

ӘЛ əyal ә Gə yak дин əl aya aşa səy yəsə 

5 6. ga дәбә alaşa sade оду Ы, вӱ дӱзә бә) 

ӧдә ə У əə .. ә ӧдә бун Әк ааа a cəllə 

ӧӧ онә иб “ədə dəl АЛ ә ds nu... 

SƏR ə ələl 2 Овал Да, ЈМ е2229 

Ai əzəl xə M Аба ail pəAAŞ арена əl sə Дәмә 

Əə sa ia osəl1L aad dil Az əə 2 әб иә 5 

әәә İS sə ба özl = ӧјдахома ə” Ar. 

һәзз БА ə ə әәә вә əy səy ЈА Ан S əz dəyə 

дӧ һәлә ələr əd dz elza pə məə əə $ bə 

42 Кәб дә зд ə ərə mələr аб Və Azə Uy 

çəş salaraq el Бӱ — 3, 2 yə бә, ддәз. За әз сәдд Аҝ̆а dk, 

дәјә yal abş A Си ... дә - 55 ЈА 

dəə) 2 ə əsi fər ən ÖəBİəl pəs gə ə zəl = asi: di Си 

ә ә 3 ә $ 52 dlə 22 gərə 
2 85”... m. o m 

бәк ә GU, ак —а дә, orun. 
sələ ot Роз Ко $ Şe daz AŞ ale, Gsl, 

Ss, дәг 6 ӧӧјесәнәз "m dm 6 yyə əyə VA dle 

Оз әәә ад ozəl isək səslə özlə ах gədə azə səs Məsə 

S əya ə gə əs də gəli ода ә “məb әда да әм ан бад 

Аӧру əəə yk səla ər də TL gələli sələ аја. фә бә- 

(313, 55) 3) sy ӱздә зә бӘ şə од 



ома Vez 

295 ələl ə Asi ә -ӧЫ Едәјә gel дӧ вәз sam 
üə əə çək ə TT ЛА, 54 ə Mə dlə бад) 
əə (58 52 mə TEO cə” Сб: “x “$, sə 

ә aş ula eylə . çək ЈАР ә ye да ҝӧјә Јаз 

Әәә ә ан ә ud ӧмә əəə Хас и Ја әәә s. ək Tü 

ин çü јдн də ə Gey Дуа едән paz szab əz 

evlə S ələ, бә Elə sə ATA (zali AU gsl 

Zə KE бәлдә әәә ... Әәә әдәди Kəsə 02 Sə 

Әб Ələ, gəz ələ gu dz ДӘ ye sm-ə İm 

ela ül əzə TL o ge ələ üş әәддә gəl dy de 

КР sal dos 1 о = ад ди онә 

Ӧ- ДуД АЛ ə удд ал Ме охда Ҹун Səs 

x... ə əəə ә изә Bo ül yəsi 

әд ә 66 yə ај дәк 22 Əəə Ә.Ә əs cəb 

485, “7. лду ıl ә ӧл $ дә мәзәјә 

m ə 

üs vvə дмә сдә дән Əəə oə əə ola S: əki əl 

5 Da од. әд -—— ӘС b Aş 

Es лә “A 1 О2 ә дл ә "Tr — ez” 

“ALL az ə әј әли asa дн 4 əsli “İlə 

Әәә Siya əd ДА әдән GA хә nə 5 əzə 

dəs .. әд 3 65, ӘБзә инв? Аз gəis 5 yil, 



Hey “Да 

2345 04 eb аз əmi S azi $ yə ye ə ” дадд Saz 

Мәнәдә özəl zəl Әәә дә ДӘ ələ ol, Sey 

bi 35 Адда dəyə (VA јә yl, Aaz ə əyə Qay şən дә Ад) əzə 

gələli Les $ Дол аса оз blə şələ 2 дмә Fi 

(3: Дадә ib ə əz səbə әә КР ğal 

məə yadə sal ан bəsə S əəə әд ӦЛ Даба 

22 (Әбд 2 Алан АДА сдә јә 5 as 333 də S Al 

eLə əsaslə СА дә A ə əə əsə дӧ "də ə ә 

“ə yən А us 5: ənə ə дә 495, бәк al 

(ə) ә sə asələ Јан Ҹа ЗА 4 od m3, 

дәбә “zə аб әсән Ӧн S ӧз оху әл бад нә 

Дә фә од gədə адда 3 a Ди ул Кәб рдн нә) 

әз ҹә дә ә. һәд əz анда 03 ка sözi 
ӧдә ај да Azə ə сад. Lİ İR әз елдән 

Од əl хн ən əb аб sə 2454 ge? 4244 54 

дәк də нә) YU ис ӧз Sel vəslə ә ə əə 252 

də ük 5 оуб Јзз ona za Ди әнә əsi səyə əllə Si 

аб а Мә, әкән sal әәә gələ 

ә дӱ A sə али лә дә A ә Әб ələ 1 

ә зәдә ала Аз əsəl gal аһ ајда лу МА АД аЗәҝи 
од ə Ы smsl əə” əsə gözə Gö ə ək əə 

Әв Лә аз Лән =3ә ив дә бә ә ед ӧхЈӰ 

Gəz әјә ди ә Әз ӧзӱнә sələ 96 S AŞ as AT, 

ба дәмә gəlsə əlli Şə һәзмә фу S əə 4 



“Да ид 
— 

фә Və 503) o də LL m həna Gə хәз 

əz ol, 069 64 ӧдә Јән аз ә ә ə a yd 

Дәдә A əəə əə dz Alba ne 5 дә b sü, 

gələ Yk daş әз ӧтән јә yala gələ əb səs A Am, 

ӦЗ ан Ӧ8 03 gələ S alə оз Л ə 5 bs os), 
Аҝ̆ öyə Tə: izə əzdi cə lada gə yak ət 2221 Yə бә, 

os Ӧд ә ӧз Əəə 86 dolya јнә əlbəəl göyə alə 

SəeTY 422 ДӘ ə бәзән 5 Әһәр Дил 

Анни gədə sul an alə од diy də salla 0-9 

ДӘ ә sk (A a a se АТА ДА əəə əə zə 

22 dələmə 2148 Ала әјә AS. ə ANS göyə Ола Ölə = 

әр AŞ) 5-дә ДИ. Üzə “ə Um? илд 

ДИН абад аб әл. аб, әл Az 

ga ə 3892 AAA sal gəzə od as, LA əs, 

ətlər ali s əyə əsa blə gə Ul 

әл 
ал ан ә сӧзә әр кә small selə yi səl gə sil 

oy Һә əəə sə ə инан ayə yk sələ Sie sə .. 

SƏLA oxla ИЛ səy isəit .— сәј 

ак ДӘН nı ə... 
әз $ ə ə eki Lə вә ә боз од алә ла 

R. x? S əəlsə Аз аЈбӱ (Әәә мәзәә dlə 

AA əs 8 4 дәрә elə әдҝ̆ы Sə 1 eu ir 



Heq Уди 

EVA ər (5 yə ə аз əə yəsi сә әд КЕТ —. 

ə sə ЈЗз ӧзу 25 ӧ-. səli 52. zəl дә? “ә 

2229 ун ә ә ә ә əə z dölə дә әдәд. 

Sən азад бах фол gəli 6 ə, 

“əə 641 “əyə kələ әәз s 2) 1 diz əN (22 аб ӧә 5, Ли 

КАР АИЛ ss əla ә. ә, zə $ yəyə 

әәә ӧз ав ола səs QALA ЕЈ su 

ОР ЗМ онә 2 бла вә ə əm Оут s ддӱз “əə бәм) R 

зд гн 4 ә ӧјрзумд Ы Kəsib ül öyə нәзә 

далда, sel x Q бә ад да бәдә ə) 95 ə зд112 

.də es əb lo .. ии Val .. 528, әд 

çə ӧзв 212 çu ӦЗ ә ј- pak ҝӧ Odla yam əl isy- 

| öl. әс 824 әзәә ALİ вә 822 ӧмә ә сун (548 Də, İT 

əs Ы Ја Лу а-ы МА 

ә ӧјб Ди дә22 “əə VZM s oba од ol 

—- 22 о “5 әв н 8 əs zə Дие Alə 
sea gə VU əsə uş дәлә evl 694 Хин дә 242 

əvi xələl ör ән ә Sie səbə ə gəbə əs 

Ölənə çək “zəəl бә abş 3 . ӧдәди ә əya oa 

КИ bəzə Әлә ә еј M əy məl ет ад 

= ә azə əl class üsuli, 2 aş 4. 2225 ... 2845 За di 

Ӧсәәју иб Зејд оз ölə * Хан özdə oy ds FF əs 

әһд адун Ae $ ərə səyi taki Ga ƏYİR Да 



Уд, HZA 

О, 84 ӧдә од əs 29) Озззу 4) fə” 227 с" 

е" əəə də ə, ТТ Лал ЈАЗА дәдә səl ə Деи ДЕЈ 

Лут әјә әз Вә а ола yisə 3 gə ә ә sələ Је 

ӧдә ә omə Əzələ, ə. 2 асан РҺУЈЕ oŞ 

dəri, Əl o) il 162. “a. аба şəl EE dan (535 О? 

səl Сб 2 63 öy ələl əə gəli Ала . əbə 

әәә sə бә a 4, , dam also diz göye gər 

СӘ Лә sillə 25, Јал О, Səy Си .—.. 

ә ol ələ бә 4 Əla ә “ә дә ds kəb di 

әлә әда" esə oxla 2 ев 5 дә дә сә TY дӧ əbi 

әз ОЗ бәндә yə sis dəlik дә ТА сәд СЕ sələ 

əzəl ок бӱ əyi əsə ələ əli yəsi дәдә ДИ əzə. 

әлә ӦЗ ЈАЗ dv. Әр alqışa хә ә as, 
(44 ИХаДдәдәӧ за 

vəl m. 

b: хә фа, Һор qü əəə, ба 

СӘДА ама asi, од дә әл АИР СРААК bn 

вә ҜӘ ola аф ААт ох әд) АС Әәзӧәәжожс 

4 su 2.70. r АР ərən 

әәә, Хал ај ə... ә C2 Да .. Xə vəz 

SƏRT çək “əlil gəz sillə, yilə SUS asl олдә 

2 022 ҝӧзә Ӧзәз блә әр ә oləs ə ја 

оха јә әнә ДИ əyə zə ə gə ob əç 



Мо) “ƏRŞ 

АЗ Әз 3933 ələl sə ər... ӧлә Ајә 4, 

22, əışal vəsə dlə səyə ə mad зә ЈӘт ә Аб ен 

elə əl limə $ oğli əs "kin Да с) ДУЗ Әҹ Gədə Ја S əyə 

ә ələmə Ҹә Ли дә əs Sə ələ 
АВ ДА ə sual “... “әми 

АБ Да S əəə a əə əl ao dı ии 

üsu. əəə ӦЗ әд =дәсәЛ Дмә “aləti 

-. pas $ öyə ә ә 9515 5, C” xəŞ A dəb 

əə 23 һәб Şəh У Ад as ə yəl оја 45 ә Aşa, ət 

O 22? FB Q ӦЗРә om Вн Әәбәбә зә 6433 öələ 

$ əzə: зә Geyd ә Ы Şe 5 eaə Aİ ə A Ел, бәд 

Ара əməyə ҹә səli ЈЕ ЈА ДӘ 9, b GƏL əə 
он 29 = a las əə əkə bəli o) əə ән 

Sə Seo eblb lək: ә иә ӧдә əl R ӧз О 

Лә əə, анда yas sə S bəzən ә 27 азда )39 бә оба 

Gəl Vİ. AMEA əya нә ОЗ əh ə3 До дә ајә = cəyə ə 

22 иә ЈАЗ ә ә ДА ад ә $ јә әр an İəHT yasa 

“zr əli sələ 23 бә кә ар Ук cal ДӰҝ хә ә) 

 . әә әс See əə Ла Әәә дәк sə -— 2 

ləesə (ə әд gölə ləli оз gedə əl (33 GeLLi бҝ дәј LA, 

Јула аз Ла 33 ЕО göəəə – ад) 

али, жу ӧл lə əə ЈАз аз (523 45 “la iş әәә = 33 

ӧзӱ ui = ыл ə. əzələ yi lo az АД (S e:33lə- 

Од БАДӘ sələ ə әнд Yə əəə əə A ass 



A ür Мо. 

3, зәдә дә “ə. mələk иә sə gə ə dək di әз ə sə, özlü 

ul 2422 m. 333, həzə ДТК yə боәб 

ox əHə bə ба 32 әд дә cə, дәв әјә лә 

дә vəyə? 9 әв ба 9966, ə охәб zə, 84 

ӘӦЗӘгАд дл çə əsə - ӧз şələ 3 ... 

Әәә кмә YY du да las oa “ədil 4522, əə 

әл əyə ələ a sə дән gə 22 Qəzzə gö — 

ə əə әда бә sə ələ $ əə Ҝӧз әз öyə və ТА əssə, 

Оз 6114 yə 2=3 оха Durur... 

əşk 5 əə ax. ӧд сәф ev әәә s osas 

düzə Јән yə əli məə дәдә бә ar 

ə İisus yadə a iə si s Sə əə 

идә ә Е ә әһәә нә s $ zü 4 дә əsməz ül 

ƏT yə тән Бо alə, Һәә ә, S bə ələl sə əəə 

0 (505 dah Də — 63 27 gs 9əz 4 2092 ә) ә мә 

səb ə Salim Дәрд 43 вәз S əl дә sə әјә Ӧз 

Ҹә sl gə də sə əbə sala oya aşa 
x фә. әлдә о Мәдә Dad бр ə 6 gedə 

ӧл ад ә Siz ə gə ə. 25, ə əş Бејб 

ил 

bəsə БУЛОР 022 = әј охда бә) Er ə eş ə) s -. сә) 

242,3 ӧдә səs ә ә ... OzləR ə dz əc охдаб, 

öyə asli S овда сад да дә бә ly S АЛ Tİ məə ian 



ә А ə 

x. Le, әдәддә 4 Рә ән Вә фә зә 

oz 2 ДӘ ән Аз .... əs) əy dl Sə əv Ы 

3 6, Див ӧдә ә ади 0 Дәб әрә 9 yas al, 

Sə ББ die од Ә 4АА-АА- ЕЛӘ ән ələ bəzə 

la АК R əlbisə ән .. əbə $) A əhİlkəl 

ə oz $ ə ә ә əə, vədə ə SİL oyat s öyeəə 

əə əvi, “ə... Ед ozəl səyə әәә Х 

özu 9 əv əli as as by səli yə ik дә Әәә zil 

вә ӘДӘ ola Әф Әәә әзин бә əş zərlə ou ӧ- ә 
әәә, vəz 25) elə, әәә öyə ə, ur 6 дә də 

ан Һај A siya 41) $ а-әдә әһд Ада Al ulə, in 

da uylısaiy әз q doza. ur 
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Дезә 6 2.5... әв ƏS gələ əəyəə s ə 

КР ЕР sə sə go gə 
x”. səb zəl əə əə sə Ы : ә схә Т- gal mə 

Н s ту ӧмә бәд us 2 аб 

Јун АД ә ə дәдә ələl 232 260 дел 



Ы Һә Hyu 

вә ими әәә ак ыл =” етти cəl ә əvəl 

“ıı all 5212 004 all oz, | S. 3 кән Gə Го ii 

Al 4436 =)) -——. mər ЈМ m məə” oə)ləlisə s 

Әәә сә ül “21, Yep yü ә əb 154) бәзәзә 

БА Us aul a sas a əy Али oa 

ıı. ə... ss sə QTA әдәб Lələ 

əl əba s ələ ех 2 ИЛ dəə бә ид s əə ə 

ә) әз ın. вдә ələ ələ sim 

Salyayaə asələ s әд Si озХ çək дәб 4 bə 

вәһ бад o һәдә örə əl ик 255 gəşlə 

səv SrLLə S 

ALL ola, “Də Gələ 3 063) Бәјдән 3 бӱ Sə ə 

ALL sələ aa јә Салон Azə əə oz lala ə AT 

ӧз әәә дәзк “ə, gəbə ədə adə ə, 3 ади? una. ду 

Х аг н әәә əə y 524) КИ 

Ş бәз. 21 “AL əəə д=39 ә бу сн s 236) ӧз 

ӧд “Gəl Bə ami sə əəə ЛЛ 

ӧд əə sy lya a s əs s əzə ə Sa) zə əl 

$ yəyə АС 5 x SÖ sə ə 5 2 Psəy o 

аидәм, 

Ge UŞ од ӧдә QALA gə gən bəz sı sən 

КР” ри səl əs 

AV ə дәм əllə yənə Лә оз S Бә s 29 süs 



RA | ə 2 

КТ ЈИ ... bom: ТА зид әлә сә $ дә m. 

“dəy аз gə sə (R, е)ә Çə” Садә mə 4)не0 ии ... 

oəələz2ə С̧әлә =, (səl, === (sə) gözə əl ÖZ əəə ə r. 

əl əəə 4 

(əz və on 155 ЕН əyə səki $ əyə əs 291 

(səl dəl əə əə m ә Gözlə əzə 

aa ya əz Şal sls İS əş əəə $ əə) “əəə (0 вә нә 

Gözə üş əyə iLə əz səsə lal zi gəm ələl əəə sə AT 

ə а | ДӘ за gə sən 

Kərə ә 2 ән Лә sək ALLA до” од дон 

о дадә Səsə əs So, kələ SA SA əə 

DƏSİ əə 6 si ə. Бинә yə də мә) 

xələl ə оз 8 әл јә ailə әл әд, ДӘ 
əəə ə Gəl, Şə əsi дәб ələ 2 6239 ər о 

Ер ə S, əəə də ə Al əİəəY əma бәһаи vəs иә 

Од 5 ДӘ иә sə әлә diləsə, Gə ә ə s 

ol Sai sə Də ан Бе əəə ə, A ƏSzəlİ az әјә ә 

0, иә əma Мә ә azə јә disə əldə by əslən 

дә ə Mə 5392 .. дә As AS ES səl, ал 6ДӰЗ 4 

див sd Ks a ДӘ Ки əm 39, ük јд 
әд, һал ан. ДӘРЗИ зилә мәнә мә Ӧн 

x... бәдә “3, әәә 622 555 ли dəsib, 
44 = və 



TY iyu 

əkə əəə zə “yə ə ələ * ӧз ДӘ ад Ајәдә Оҝдуз =22 

әс ән ә - ес əəəüşə ӘЗАР ОХә oxla sı ҝә 82 

Атиуса Həqqə: sədi әзән Ül гәср 

ӧлә бә әз дә işə ol 4Şü S əə "a С̧у 

214 hiz Və ә Və Azə сәд İLAR 3044 дә Ul əs əl 

x, бәли 5, dəəə oy LA səl, S as, 

ЕР dö — — 9 од ту ЗД 01 дн 4 

Аду səl ə Ока бе ДА b az sz Sal 

əb ӦЗ 2 əz, Код Әз әәә дә əsi базу ATA 

mət Ay ual s ox İk eylə У дӧзә мә ə ə Ӧ899 

ҝә. фә ә əl лә üş İV, јә 52 иә бә. 

xə 1 АДА дал бл əəə 4 "az ҝә ələ əə $ əə 

дәнәли ТТ lə üzə Лин ... 5 ју аҝ̆ ələ əəə s 2282 

узу әд Је6145/2А əə A os, e 22 ez 

GəL A алә ады nə GƏ AM иә од вдә, 
rz S yə əə YT yazı əə bilə ə 20-02 $ ə “əə 

ид едә ан 9 S əmə əə səs kərə OZ дн 246, Və əl 

əə буд 26 oa AYA POZ sz əbi: sədə AS” 

dəh ən ə AMA yə oSla Yə бәдә des Ох 2 др Lor əzə 

gə əə AY ayy xə ə нәдә əl 4 әј S онә də иә 

492 18 ф.-. VURA mə əəə ... Sə ozəl $5 esə 

"EYE A АД. ту јемә ид Gəz əl o (ə 39) 

Ы әәә әсли YA уди € vəyə əəə səm S RA Ə 

“ə gə ə S A, gə (5) yə (3 OD 222 О 414. дә сә) 



ДА Е x 5 

202 ә gülə, R. çər sə “ə ди b əşi .— 

әз бә lə бәз be $ calal АД АР Ән 

esə əəə dələ ö GS sale һәб ид бә дәмә сә 

оз "ə . (əmən әз8 elə) аз ә $ zəmi ду 
NAN br? Јәзд 

РАР ЈИ 

Ад ә ә 635 2 9 sə, aəbəl səl, sıllas 

Kə Sİ sla oyələ səsə УРЛ y ym 

РС yəsi səsə əl geyə lə TL sə 
A фә “əə ə AŞ İTİ azad əyə, alıb a asl Q ax dalsəl, да 

ОЗ ӧдә 2 əəə ә aağlalsəl, ələ səmə ə әда ələ әјә TT 

кәсдә иб əməl oəyialə 3 әзиз aks alə İt: az Даз iz 

2öziəi OŞU a S фаза, од OĞ ә ə ayla səs idə ə Tİ 

o ald вәһ ya ДА ә ələ ələ, sa lalsa ələ иб јај ə To 

esə Gə əə ӦЗ ә öyr ааа бл € a, yalsə, ıı. 

o əy 21 әмәлдә әмәлә Br buza il: Сам бә 

ələmə ol s. əsa dlə isə ДӘ ҺӘ ОЗ) од әд $ səsə əli 

Əşrəfə əşi вәз, Хан он $ pes ОР A xəli иә 
За səsə ә daz əz ə ал ә ә АЛА 

əzə ə) әв ә дәд3, оглу Бӧртә S ə də sə 

20. 9, əzləslər cal 2 = Смвәсб, 

(890 təəs ? ох 6. ЕР) “Şal Sə ə 

ya ə OD ə 

дә a бә şai dy as əl Suz ək lalə yasi ŞÖ əsa işl 



Yo ər HYA 

iv ə Sə 

Şər € дл əyə səbə Gö Ələ (ӧдә од АИР | 

Етвд zə ALA özəl vən оз (üə dil uzəl дәбә əksə, 

b, öv Gülə və yadə “SUİ kə Daily ə 5 ә. дә 93 ја Хан 

ozu izə Vezsəl) (0:47 səl ASİ дик да, 

ə Ul səl əəə ARDI əəə ai әм ә əə Gəl ax 

şı “ə əəə DÖ yt dala olma ЈИ ДӘН yə ә 25 – 

dələn Susay дә Дәм S ex, di, јә ə вәл 
əəə ХУЛд ә, бәһс" Qəd 4? əzəl oli 3419 0992 s 

əllə oan Q sədlə ə ——. 4227 ЛА. Ләл 

вәд у вә ӧләәсә бә әзми ән ах Мә зә 

ӧг Оз аз Asi səbə -— 3, деб $ yanə o... ә 

4:2) Kərə Ел əməl əyə də əə ДА уду. ХА Би 

12 ə. “əz alə дә са әз КР РС 

ӧӦб әјә он ҝбдУз Кәб ала .Бӱд дә вә ÖL ol 

əə сәда “İla is, ərə əzə əl gida дә o3əi sə ә ә azə) 

Gde мәнә ә dək Gələ sə gərə rr 

zə ес ән ам да ә ан sə ә ан ә ан $ 
al dazı дӱл ӘЛ Лә ә a, , al анда сӱ0/ 

ојада Ман әдән ə вәд es Sgeləl Әвәи Һә 

Ы̇она zali ил yə фел oks ASS) əə ozəl, 

s zəy surə... 
алә əə a ə əz AT ŞAR Ə ə. 



YA | л әр 

әәә ди o О. ” ex (4 ə Fə əzəl ay lalə да 

дәјә иә ə. ба 4 yə qşəll ÇU zə Er 62 AŞA Дәд е2 әлә 

мә сәв dəl rə (üə Əəə кии 6-2) ... öyə dişə 

mədə zərli Lə səl sel sə sər оз ое94 90 555, * s 

RƏR. вәз os ələ 

a ода | 6, ә әдән ә од rə” вн 

әд Әәә sli sə ДӘМ şə) сә 00. 

ə əmmə 24 çək иб Mərə əyalı ә ə Ӧн Дәдә Јәбуи 

Мә әнә oa зд ә a A ələş ə ə уб 

ӧәгаәә $ әз ə də “əəə әзәли ә 2) x. Әз 

РН Aya əə aq əə asa A əməl yz S 

әәкә Әәә ssil Әб, ә ә,М әм iz, ӧд, 

гәд ОЈ 829, Даз ә R vəya әзән јә ба) olen ӧзУ, 
ӧдә ас 919 o də gəbə gç АЗ vəz әјәр 

бә ... b 252 ə. ӧ/ҝ. әд ә ə xə -412- 

кә ucu Ди Ы ədəb ҝә əsə sə xr AS sa 

бун - ə əzə "ə İST” TUTAR ер әјә ee. 203 PAL 

ərə es ə olan ЈАЗ Мо yaya a oul seh 2edi tz? 

ez S “əyə əə bz A iş Дә әј sələn asl 2 çu 

gəşə elə əə sal ss ју sə Bz r əəə аза 6. dələn 

5.2 Ve Azə | ә də ан әј Öl ә? 

дк сдә АМ əyal, VA Мәдә дә ə дә AU 4 zə 

ӧлә сәдд ба ә зһ 2 əə ə, yaşadı al a сәд 

ə sə Т Фа 2 “ə su alə ии АЛ јә 



mu. HA. 

yas asl əksə ләл dəəə a ə дәлә LA әј ыл. 
əza ə, iləl lə s b əsəs ә səl, ə дә 

“əsnada yədə У ән gəzə də во Јҝатт 0.03 

ӦЗ ozablə oo о. DER əs ask Ӧз ан ə səslalş sisə, 

= 2322 КЕ yas se laş əəə alə sisə 

РС dələ sə ə amal ə dələ s, ərdə, ə 

səb: Әз də бә 062 4. eyi as isə st əli ə, 35 Əəə 

ЈА Тә gədə əə ə Az əə SİL ə ə r 

ода ie, (*х x. ода дәнә ə məə , ә2 

вәә ӧз кә, Sə Məs dlə oa A sə а— m. 

ә əl da A A a ә ән zab də ə ә TY 

ДӘ ə szab sula sa ӘЛА Ла вәба Бә yə 

Рә ab 

heya” ələyə 

DİS A səslə ə, ool суда ölsə ol Se ələl bəl 

SAL os özəl Əə һәзәзә Əzəl Ох) Əə əəə dəəə T Ејлә “əs 

ə бӧју" Kek зд ндә 2 oyat elə əz sələ bəz Ӧн 26 

örə əmi зә o dəl gə еәзә ӧ0) “Ы ə. кә 

О о LU Ад səki Ја 2 s, 2 Әеәҹож Уә 

с = әлә 323 ҝәзә дл gəzə Задә) s О ҹә ləl онә 6 4 QAL 

məə Один ləl Ән də Sə о 806 дән Ai дә o - 
ə çəri да ләјән озан al Hisə Сд səli 

plaş ə - SS ә сан һәја ад 



MAT TY ə 

bu, süd тк лә gəldi БА ”. : бад cl m. 

Gölə səsi OL ə- $ ə bus, ə 4, әд Və, lərə, 

ЈР СД әд аз 09, ә Дӱн" сәнлә ӦЗ ə əzizə 

omə s ee əy ə = 72 39 бј әзән Göəl səslə 9- 

КР ЈЕР s Сд ә озәХу oyada |, 

ə 522 Ји әл dəl əə əl әәә 3 əə yek laş 

сад, iL əəə 5 əə əyalı ələ Әдән ав ə Әлә əksə 

25: ӧзә 5 әд Әз sa дә səy əəə изһ бз хә 
иә ә Se? səli sal gəsilk , ol, Р.Л, ода К 

Әдәди ән. Аја аза, OL Sp .. Oziz əsas 
Әг ДӘ бә əəə ls sadə Ју Sə ән $ özesə 

од ә нә b әз ад он Siz ә Siz A iə, 

“ls ОВА İLA sə əyə ә9 (sə cə АД адилә səl, 

мн əhə әдән də, Ӧнҹә ә дә əə ela, ri 1 

оз ә О els вәһ јә ә Лә əyi ан ә 5 öyə ӘЗ9 

ev АД ав әд sok ə ДА бә баб səli alı 

од 5 әв 19 блә одда əəə ӘРӘӘ 

За ə), гәд ӧс Лә ә Дәм ДА ЛА әд дк 
AL ДӘ s elə siy gəlsək 12. әд СД әла 

из Vəə ələ sə Јән əzə a, —— бә лду у 

аба уб ə, од Sali lılar 

ә әз ӧз Мәдә ҝә ә од әнә, əkə ə 

ДСЛ УД Ра алә əə əlÜl 

“AL əəə ə m Sa, дә (3 oxdə 312 әзиб әлдә, 



гу дә ит 

. m x әд Ку ми “əkə 

Kr ə... 

иә ә әдән ora asla qələ la аз едә isə, ev мә 

ик a ələl s.ə ə ҺӘ AL ав АД Ал, 

ә ә әз Бә əl bli gə мәдән ДӘ çə, ДА Әт 

овда “ze dələ aşa pəyə diyy əə ДИ ТК səy gə 

sün asalil СА һә? “əbəs 24 4622 oül £ dəl 5 2.8 ai 

Ӧәздә Alə səm zal a Sal sa olki də Lİ тә 

ə 29 иј 

alə sə, Об ә әзмлә oyəlalsəi Ми си (29, ə ea lo.) 

ol əs esə ə ə lən S S əə də sədə Еләјә дад 

Ad əz Аз хә ҺА СА АДА Лас ев Sözə 

Əəə ə sələ јоу ла уб ә ха Су дајә, әд дн 

ӦХӘ ЗА  ӘД ə иб ә S pəs elə £ yax vals, 

əəə ələ Saşa yaba isə s əəə də әда ӧдә alə əə 

(əə hə Gal s вәз АР) k oül ә ӧһәәзоәбаә 42 ə 

ә нәвә алә İL 13 сн all да A amal Л zə 42 

sə, Y Лу Әәә бу nr... 

ЕА 

əəə A döyə 59 43 also, AAA = s дә ок 

Сд, Је ә аба дә zır иб даһа 

GR) £ se sə ӧлә ә göbəyə РӦВӦ di Gözə alə 5 

ә (Ö 



Ələ вә алә OL si SADƏ Bəyim ənə “ə Ö2həb ila on 

сәдд əə ӧдә əl аз səl əsə ХЫ Glə sə əə ZAL 

Е2 “a ан вәз səsi İsi сдә уду İs ән əz ə lo 

Qıl ada A $ şə alə sə) gözələ) Yi дәј olan ər, iə, де? 

Мә ДЛУ em dəli Әв ayə бә -бе4) di Ен әлә 
sz), Кәд r R ба 

хә аја 

ər eləsə) Ae səda ZA LL S ə mas əI 

Tay ba əə ə аб 622 Се (üə дәнә ӧәб , 

әдәдә әнә дмә лә әд әл Т вәл вәд 

дәлә əə bə Təş ӧ24Мәд Аҝ̆а Хдәзз uş əə 

О дә әл nə за о әд Һә аһ бә təbəl di 
Да 3 bəsə də Yə di ӦЗ Ал ә 

ak oyu əsə cəl dələ .— zə ali, xdla al uş dələ 

Лә əyə ələ siz АЗ əə, әд Х он адәнә .. 

ож64, әз ə ә zə ə АЗ ДЕЈ ə. əzə us 3 ə səl 

әдәдә бәз ә мӱ нә од gələ səs ələ Y 
ВЕ АР РН СУРӘ НА бә вә İsra, 

(3-37, ә. gələ) sə iL Еј dəəə сәд 234 әд 

ә 24 С̧а Код? əyə аб 9312) zə Сд, дә zərəli 

блк ). eee Sas əl әд $ yiyə мәдә во Ада ee 

022 ə сәд şə sə Оз би ev dl qlz olu SA zə “ə 

әәә ә Af ə ə 5 ба Аб адин ах gə səyə yas 
F £fİ 



TA ə Ts 

* ӧл ŞƏB “ar iz из 43 “ŞO Дәр 5 – ü 

9 ех 

. ә. 
özl) бә с бәз Она узӧјаА ә, лә əkək se s AŞI 

ох ” АР РН ıl s dişə 

sək a a СА ИЛ. Ur. Sa ayədə 

İL S əl ələ ə və .— ox Şir ДЕ... 

— ə дәбә БЕЛ məə Ozu ик əkə, 

ə əəhəəŞ АД S gölə əəə səbə ol İS alisi by, S) 2222 

ән Va ə о (Xə də Gö əəə öələəl ОК Siz Kəs ə 5, ех 

РС 1. ода 

дәдә лад s ə Q ə özəl дә ə) аһ Мә iL 

məə) əş) Ab əl aş izə ələ ə ИЗ оз дә Fə öşəil f : 

Soz ДА хә О ан KİL ун сн Ед 912 9-2 65İY 

se Se AA) si Gər Zə Alə s əsə3 daxl zə ödə 

əə ə ə zə A әд ya, səsilə , 

yəy dişi кол әоәәјдб дәјә тала едә лл Әб) әз он 

ән РС ЈИ 

Ју ozəl За ә dəə блә əyal дан ә әнә | 

Мәлә фәтәдмә вәдә yoz a zəl, ӧдә Әбәди -з-бз (4434 

Әәә ик Оз ди Ӧлкә Хан нә zən ə İT. вә al gəl əb əəə 
Саз һәддә дә 4 С̧ә КИ Sö: o yax? əs bəz 

yyə гә Ə əy, м-дај ыр ə ДӘ он Sudə zə 

2220 Ҹә вә əl di ЗД oli Sə ses 49 esə, 



HAY YAŞ 

esə ləl suda аз на əə də sə ASal ЗА аф 

— 6, Әәә идә зә. Заб да, ајә sal laz Абу ли) 

dsəə pə ə sisə Сәд ә сан sə са ИН 
дәбә он TY: су әз Әб, ӧл ЫХ вә ie хи 

ә ТА əəə одда -. FƏCR dişli 34 özlə “Sİ LAQ öyə 

дәбә сәд də ƏLA хә aa S əəə ə all asa oziz 

əəə S Tİ öyə əəə sə əəə ə səsə əs 

(səl Ејлә “əə: Ада Sə, Сәбәб дә ə Еј 

0 a ДӘ ə... 

әд дејән ASL бәз дәг, dələr Сд. ә İLA ә 

бәли дел ә rə ə yyə ДӘ әм s дәм alə və ден əl İT 

dası ge əkə $ əzə əə GəL кӱл 0355 2 özəl 

БАДӘ һәдә a, бә бәли As 5 ә сә “ 

“ək əzəl 

КР sas ƏS ALA əkə Sə 
РАР 

дәдә ОЈ ри os ə 92 22 ә ЕР 

oz 5 əydi səbə də s бәндә ел вәлә еди. ЫД 3 yəyə ə 

ərə 4 РС 1, 

АМ 09353 дәндә A с. ба Дӱз а ма ан 

ә Да сдә ələş Ӧбсасән ду дәб уҹ̧ Ј8зә “6 

do иә әәә ҝәр ҺР ОЛУР əə 

S yyə isə ЛАВА деб xə VLL ə sə, gə ə oa əza, 
Ffffz2 



KU HAT 

2 ӧӦјӘ pı 6, о би рл "Ə zy ox 6 2222 

дә вә Seda İT zə Әонагә əsi дә ә Сәј 3, 64, 

ə əyil ge, İY 2 ur 022 de əlil və 955, 

önə = 36 аз Ј= $ ə. дә бӧ ә БУ 

S xi дӧ əə AA gə A S əzə sə малла 

(ә ə də cəl si Дад elə AS us ән ... әЛӧ 6ә- 

с YÜ вәд ә ҝә ol sə ə Sözə Siz lo çəx 

әз es азб əə Əmə аз sə Məl ozəl omə ЫВ 20 мә, 

ҝ̆лу Дәән Асма Лә за сә S önə yas səsi 

dəsi, Gləə , о? ҝә әд тән әз yasa Да önə za ОЛА sə 

- Мәнбә s? ја, ““. özaə ə 4424 5 

əz ӧдә gə мә ду Ко Bal səsilə, ələ, ? 

дәј əş ə S ox Лә дә əməli = ləm yəyə 

ee 22 һә Siyər əəə ӦЗӘ alı ә ҸИ. 

AZA LU cəl əəə pa ə əə əəə asla ölə Tər 

“əə 0 nn” АД sazla sə да 62 дам 

ә әдәд ДӘ дә sa ЗА Gi əbə əz, 9 

ЕР də GALA 3), g- od . 0 

osğl3 223. ӧлә ә бәд .. il rar susi ӦВ 

ав ә ә иан ад “zə3Ş əli, çi 24) 

Мәдаләлләа ə əbə AA әса Сд 

вәз səylə АД zəl, АДИ әд ТК səyi әј 

o yənə ән s дә дн са ә Ҹ дә və, ə ДӘМ ед 

Әф д Tə әдәблә әз ФӘ4 тҝ ә ola də нә 2 



HAS vz 

иә sə әнә yəl 5 ҺР. yas 5 os), 25, 22 və ə 

dk 0322 cə уҹ - ЈИ çə əə Лә sezə İT yə 

sə YR Әр бә sl əb əə ələ S ә ə sa ав 

AŞ a A əə əs ox əl ни 

əəə lil sə ov 

əv əzə əzəl 

sə 290 ә) a да ДА ӘЛ ә он за —әә1 

əə əş gələli әт GÖL 8 ob 380 5 дә сә Т gəl 

0.5...) oz лә səbə m ən selə 02 

ləyə ə МҸ Мә ан оз 8 ад Gələ дә az GA ден əl 

бәд, əə sələ ələ ıl 3 5 да öyə Бо sə GəL 

ЕР ə ə də... 

029 s, Әз Оадә eƏ Ада s 25 os zı бә Дәдә, 

Ӧд ə ədə, СА дә әәр A ə, “фи, Азадә an gə 444 

Әәә əya Мн ок Јол səs 9 ој 62 

gələ Дон әзӱ A дә әв is ЗА дмә. 

dəyə əəə ə Az Ју Бән һәдә = әәә Мәләздә 

ӧд ән ин ИН ир, ЈА) ə . səs ə əl alə vədə 

Әдилә ә дәј ах дә izə ol Он дә ӧд ос Şə əs: од də 

Ба ҹ дәфад мәдә Qaza, “s.ə 

ӧзҝә dəb Д Кәз оллә ə ələyə oll, pşəzil ӧдә" 

әли a Də дә hə ələ əəən iə дәб 

A rn ə ә АМ әәә дн нән 

(s dai ə de ӱз әд әз 8-4) ӧз әд әзм? ҝәз 



uz İAA 

Ех omə аләәәхә bələ s Әвәзинә $ gel s işə 
дад Ал səda Ја ә ə əl, Amos a. 

məə mal Әз ӧд о Сд ələ əssə 13 4 6ДД 

0.0 ӦДӘ ә ә ләри (5 ә иә $ əzə 

“əəə ə “zəhm 2 (4 gəl sazz əli БӘС 

əə s Ии| аб oo. 02 gemi. — 

əş Ҹә Садә əə сә ӧн Al gə - So 

GE Şiə әәә Asla en kə ə M Şe zə 

Lə zi -. - Ен lə zə bəyə дәмә) бӧјк ü лн 

GALA ələ ik de... əri е јә Sizə As İç 

Әәә yə ə sü zəl ə ə- Suz, Vəə Дә ад Ән әзӱ 

КР АК. CE ә 

АР oy üzlə os səli 0 ә A bəzə 

“ə Məl, daz ge asd ye ЛИ/ LAL sz 
m əəə gə əə di едә. —- | ӧндә о/Хдз ə 

Yə 2 ҹә Аз m əə һә 6 Ы Ктәз ЕЈ: 

әм мк Адада əkiz ə ə ə нәдә 

s ASA sə “... Gözlə süzbəlk - Оз 253: дән də 

ok) əti зә зә sələ ə Sə ән səy) lədə Sə $ mə 

elə онә Ga əəə əəə ya о БА Q şəl .f 

ә43 ələr, сә "əm səl əə ge 1 ә ə. 

rab sb mayya A ele əə gə əs SA le sər 

әзә ФҸ әз бәдә" ән Az azala су ДӘ 2 səhərə 

бә она 4, ə АЗ онә dm oz сајә lun 



iki АД .. 

"ŞAR lari ə əl əə ləş Fri qəsbi 

kə, sədi ДӘ до ala, әс 7 əx eLə ә səl 

Кӧј Yi ӧз, де, ҝ zə əzə Azə ə сәда дә 

52 ки. əksə ЈР, һәдә ӧнә ОР нән 1229 ту 

ҝә S ə vəl gedis ах әј Лә S oŞə dlz4, ı 

44 s UT see Де әз ба səl Bo ə ol (səl ӘДӘД 2 

əşi ər bə sə ss, 238 ох ӧз. од аб әр 

ik "a Од ән әдән әт ŞA ə yə gap 2 ун иб (852: ол 

ә ак əə selə, ox) ЈА Ана лв нә TT 

selə Мә онә geli sə дә ... “əla 2 əzizi sə 

- S Дәдә ә бә "Әзиз вә сн ӧдә 76 geyi əb əəə 

Siz dərək Са оз бу. си ҝә 025) gəşə Әәә бӧјк db 

əvə бәнкизӱб. səl lə, .. 2” ә ALLAs јән он 

sı әв özbəək ol бәдә Н јә мә 35 S əəə 

Ед ајајб ә $ əs ağ dişə $) 2 бу gəl сәд 

әд ЈАЗ озу вәд 9 ә Лин әз ә Аҝ̆ ӧз). әз 
дә сәј YY 29095 озд cə? Дәдә бај а= јә 99 3Ӧ9 "ALA səl 

Ананд ә LU sə S LA AA sə SS Ан 

5) səsi ӧл дә elə Ӧз SƏLA Ə вә ан Әлә дн əə gələ 

əs səylə аз бәлки özlə 57 zə дӱ. әд 29 вә) VA 24 

әзаб Вә аја b ss әд Gəl üzü sesle ӘвӘ 

ә ə Лә (324 3 әкиб zəy) Gə dəəə ә са 

әд ди a, yas әз әмәјә ЫЫ сим адан 83 Је) 

Је аф Мә 



XELİL ИЗ. 

“s ek АД ә dz Əzələ dəəə bol oyu 40 2253 ev, 

aaa əv... 

ər dz дкәзәләз alla Род əsə Saz әл 1, 

вә ак osa Şə бәк ә azə дӱ sozlaab, 

ӧн әм 2 2228 8 də əə o Gkəə од zəl sə? fə əə ə 

üzə səlis ə 2ЈА zəl 0008) 4308 Far duasi 

2053 330 - дәк Ҹам TU gə zə 2 Sizə Gö .. 

ə əsə ə əs әәә SSR ə sə ба A дә Оз. 8 

са Əə gəl ДӘ Дә yə Лә səl ә Gsl S) 22822 İY Јаков 
гә сун дә dəs јә sə ələ вәба S əə US ДӘН genlə 

дуа — 4 mə. ə о= 99 haz биа зәл 

(əəə) — онә dəə 2 x... 

də gə (От. ән gəli ба R ә Ен дон 

“ə Мә ӧдә сл бә АБ әдәд Һәә Вә дн 

sr ə Fə silsəlus $ bəsə ə Әдән ә 25 

ӧдәмәзди Әби Вар Дәли? Ay. әз Бо giz 

диб аз син Зән əli sus Se yas ЈА, аә дәк 
АС ЕР АР əyə АФР УД 

Сәд вәзн да ә АҜ̆А ЗД əl Алт zə 
С Дә-ә (59 ən ӘДВ ә ә səsilə од, За ДИ әз ӧҝ̆әдид 

алә ərəbə bəyə Ты о zə Ə = әр о AL а- 

dz Әбә, Тә әз Јән әд ӧнә ДӘРӘ ә Ale 

гәб əyil os, ATU Ami əə din OS ə, Ses məl alə 

SAR ə ə ə... 4 



Heç РУ. 

239 24 ад o), mə ә sə 154 o3əl од Əəə 55 ә 10 

вә 4) ома За ә 4 oa 351, “asi Аз, д Оха ӧлә əs, 

Лә ə sal db ayə gələ ə дал VİY илә vərə 

ӧд ə A də ds əbə әти ӧ824 
Ӧзәл ə оз әәә 0223 sel oz ЈР yər 

ук АДР, ҝӧзә (5 yazi Vi çi "xoşları "nə FARS Suy qısa, 

əə зәҝ̆ хә әд əəə с ә2 Fel A Ӧз СУ әд 

s ә əyə 9 55 əəə ӧл, yas $T. məə 238 Gələ sis 

Је Јосун З сәда SS ә әд Динә Див әд 

әд sək ӧдә Азов Ди lə оз və desə 
аб ә Иу АФР НУ ii ül izə 12 

səbə Təş YY. öyə “əəə ləl би Ја Q82 öz ə oydu real 

Сад ДӘ јә, OĞ 2 уна ДӘФӘ дә zə Ы дад әәә 

626 =, әә У, ав Әз Дәдә əəə 044 22 54 2 

әәә Евә Зӱлал ләди бә və SU 
дә ә desədə, a lə од S o,-lə, sil dA ə 

бу ола 6, Әәә ик ме) Хода Və 95 ör ADR 

ӦЗ əəə TÜ əəə sil Həə да Сӱд kəz alı, YEL cə 

зан uz oz ə r gi Say as 
əə Uş all əə ƏŞ ә. .—— дәмә ден ATA 22 

həə sizə əl Ö/e z ә. 4456, х Је dəl од əb (2225 ад) о 

gələ 02 бә иә əsmə дәв хә БА 

дедР дә Sülelbağik з ӱзә 1 Вәмә АК gə də omə) 

баја) ә AL usə əyil ə gəl bəs S ə, Sey əsi 



“да Ver 

əə әәә 

ӧз 124 Əə оуб Сд) oral sə адлә. ә, s ОВ | 

DALA dözə qəlibi, day ələ ааа нәдә ај авар 

Sözə asl әдән ələ ам ə zl səl ә 

әфәл на наз дә ә ед Ләлә ады, 

dələs əl, ә ә ләк ЈМ Әб ə örə 5 әз демә) ә 

ЈА all sə ана səd əs: ӧлә gəlsək Мә 

ән а9 3608 ӧ— мәдә ps “ə Әв әлә elza, all gələsi, 

ələ дәб elədə Gəlsə 4 2222 “02 dəəə: AŞ əəə əs ӱн 

әмәллә əə ak ə izə хә Дәб әбәд. - 

S x s Ӧз Әр ӦРӘ Лодз ds ə дәлә ан 6, 

o dz Әдәб du әјә S Y 22 ə özlə 4* Оуе9 

ох ә хә S all - Әәә Әв cəl әв əyi öəə A з2 

2... = бә ö әәә 0) ӧз зы o-S 

ӦЗ eFə 3 ə әс ə 4, ələ sə ј ә əti ән 

ӧз Јән ах о дә Е кән вәд ӧдә. $ əsə Әдр 

әд, “S əəə aslı, - “ək вә 3651. ас, “S вәд 

ӧлә selə оф eb, дӧ әдәдә әәә әлә ə cəl 

Əlık əsilə , вәдә o ələ Әәә əsS dl, ir rəli әд 

Ҹә ә or üə ә ӘМӘЛӘ s) ојада 

һәл Sə вәдә 2223, ozlələ is (ӧлә 4 ƏLLƏ o asi 

43 dəə aə8 2 Öz də sə Sal əə әд HE: əə 
Qəl 4 = Sizə xa) бәла дә ədə Бб ӱнә 6066 



Höo YARAYA 

os Mə ox Он oğla səyə, ulus dəmə ou gə, ola 

ә ан 25: 98 ə) бә ӧтд92 İsalı, ха ДА 3 ozel 

бәз "ə ӧдә" 

cə əməl əzəl 

әт Səsə ə ә AS ан, Susa od ola da Мәдә 

дәрә ајә тәг? s Әә-Х бад “ənə də $ әдәдә $ и 

гз ЕДӘ əə онә бә rə. 

ОД әбу və Од sizlə Səyet Sem = səsi Az ələ 

go gəzə Да önə əm (АДР əzələ əsə 624 о3к ə 5 

226 ələ ol uşləas gələ Asl zə əə o ASS əs 

2 üə 2 ха gələ ОЛА ә ə зӧсә 5 

Әәә sə ələ, ӧдә siğə о” təl əəə 1 5616: Ӧ2д2 

Gözlə 000 задә" əzə ə Y Şeki alış y əə əə 
КСафан-ә ASİA ə ә sı TARI бә ə 35 

Дад а-ы Сәј изә бе АД Аб лә s 

(s AA дәг ə 4 бәм ВР ЛУР 

5 r Сак ам бә ә) 8 ән об 

... Са мә ааа Əə да ду ДӘ idə ə, 

əyə ea yə бәзи x ə дә кәз) 5 “əəə “əəə 

Аза ә dı s ol әәә ola əə) c” Әәә (* 4 ид 

дӧҝ̆ан нун зан әднәти Сәфи “бј 

mal РУ ələ әз ә лә, Енки “ сә ДА ә ә—обә 

Аһ ән xə) бун Дӱм сә Şəlalə ә дә 



YE иә 

Дәб аб ән ОЗ ОР о ӘЛ ак ək alı əə 

yarıya aaa ә– вәә 
Әәә səla ge TT .. Çə oma) xə dəhəə sə 

ӧдәди ә әаб, asli ür səbə Sə Yi GəVi дә 2 

кӱҝ̆ әв аб әдән 

ә ә сәф әәә әд ән ад онә зи 553 Mə yəyə фә ан 
bəAsıdu ə дул zə ә —” РУН 

(əəə Yo AZAN izə dəl SA ә 0. = 

vəzi 492. sə, Деи S, - — .. әмәјә oşubəl 

ду вә аб aqli sə бә Јән он о S Дузҝ̆озј 

әәә ај ЗА вәд он тл iza ајәдә ҝә 

os dək esl əsib, 348, Һәәә ә бал os ә дәзә də 

Вәәә аб ада S sə 82 də адда ән ty led, ail 

ЈӦӰз г бә аб ә, ә ну (4 Јәд9 ә лав фәз 

sələ al Adə ӧз əə ATA бәд Ӧз sul əli 

S Дӱзән дә 3, да S бәзән Јал me лаз? 

дә вәд sal Лә əəə əz АР əzə ОЛ дә 

би Әлә əəə mə dul Güz elələ ə дәлә 5 ди, 
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Даз әәә сәј ӧз Бад) ә ән ә вә 64 Сеј бад 

Ӧзә ах о әлә аул фа ə ә аул 2599“ бәлә 

ОДЕР 

200 ә, Бән вә ӧнә ə ə 4 З амо4 
ələl uz Сӧз S AA сӱддә әз SSİS NA: 434 zl ə 

-— sləbl Süsəl ДӘ az sd и д би 

oəzül əb Лә) КР usul $ deri ln yal әлә ül 3əl 

ə... - ЈӘ заза yoo ə ələyə öt 

ИЛИ əə 6 ДӘМ ei ləŞ og S) (ə da, 

əl Sə zəl, zi Д лә һә, ӧд as Lİ BY 

дә дәф | бад ајә ДӘ A əzə Ы 

“ma bə Zab sə GS əəə ir dəl iş ə lə ui, el 



YT = ил Ох 

5 од әз s əc ә зә Ye / бәндә məş ә 3, ӧзәл 

ә da ӘДВ lə səl, C” m. .. . ку ә 

әд dəmə әда дә 5 динә. ləş dəə5 $ gəl səbə 

әз Lə ou əyə, əsil selə iy səs s ol əəə 

хаја Ак S. ks əsə ә, 3 Дәб Ди də 

Әәә "ön lo sel = (5 x şə јб ӧлә Şıx. əl ə əə 

elza Lə ӧн бә ələ 15 Кәәа diş Әәә A nəsl əə 

Au əə os sul идә Azə əzab gəl b əli ən 
әдәб yə Alə ə, Göyə İY әллә kə ə əə бә səl Gö Bi 

gələ ДӦЗ ЛА әнә 0zəş) ge lalə ə 6. . “Елә 
“su “əə ОД кмә $ gal A ӧдә. дәдә Ae sə 

ə TL блә ә әла Вә о 4 34633 ozəl əm 

Ələ önə yas AR ə əə ə öləl əzə yas əx ə əəə a, 

(5 çəp de ATİ os 148, m özlə, yə 64 әз длр 
19 | ҝә ДА дәсә, әәә sə əl “lak a) əə .nİ əl 

ив (65 Ss әл од may ə дә зәдә 
ОД Јән Azə ə əkə əəə 22 əsdi КҜ ә ə ola әјан 

əəə = 5 те бәдә һәб alə аз әәә Te səlis 6202 

ӧдәмә Sdaq аз но дәб 

сәәб ҺӘ ОВА вә 6 АД сәј aa, geydi ə, 

Gələ ол 46) yaza oxı әзаб re . һәзән də əə To 
| $ təbə "KOREYA бӧлә 125 ин mn .-.. 

әјә cəllə ка (Ҹә Ад isi иә ДӘ sələmə dəki .. 

ә “əzələ ди əə m 



144 Yo A, 

gykilə səb дана Lə ol Vik, əə аб зд səhi 

232 әд ҹи ор 18 35) ə SA (бә Әв дәј 

əə си ә omə əyə 5 22 ASİA ӧзә889 ol Əə Узе 

даа. R ə s вәд zl, yəsi əə ə oy səsilə 

2əVU əəə ələ əə gələ 263 AA yə азад 

әдәд “əəə o, İSƏ əl cəl, yü də ə ə ə əsə 
ә иб вә əs дә дәдә Sal ye, xs 

S од onal лы әз дә Мо Ја әәә дәдә 

ә ә әдәб ДА дә Аки ан бәдә 

42 əbəs бә азб di, A əsil андән ələl дә ӧндән 
Ад Ә ə əl os iyi dəə әда əs a, əley 

Uu: “zəki əsi yə 1 Һәәзд,за Ul, ÖLÇ oŞİ, 322 ğı ə 

алә əla Az ии əyyən ə ləb, yö saz Al 

ОззА lə o: yaya ƏS о lə səs ди бә 
Ҹә SS əəə İT İL ә әдәдә daş səl selə зә 

ијлә ә də sə ASA ə əli dəlir блә ә 
ərə јд Сд Ҹи, ә" Һәм. 4, ә, 6 вә аб. Әәә 

Хи да S ləş Ks Se üş Ə од дәб kəli sə 

охда gə ӧн əmi 3 a ə 201) әзән od ә 
дәдә дә la ддә ӧјән сн ЛАД әм ад 

ә = дәбә Ӧндә ОЈ (Лә За нәдә Оз üsnə 5 Јенлә Ә29 

Ел sir Әзәм 42.2 o93bə sizdə əə әз әз Һ ә, 

ӧд Хәзан о ә АЛ SA дән 
Sb vü gəlsə az, əzəl ələ 2 ULU әәә 



Vo ә HAA 

Вәәә cü səyə 42 Ӧд АК əs zs 

rn KəLaET əəə əllə əl oxa аза он 4 

дад ән 23 дә s. ƏL “zəhlə s 6 бә dlə gə оба 

ЫбЫ әәдә дмд әда, Дәдә ад дә ЛА оә4 əl) sasi 

səl) ЗА dəli sələ 4 esə S yel Ga  ӧбәә səli јә ҹәӱәә 

Vi rv.Asalelə ад sə Vəl ә Ко 4 3964, az Dayə Beb 

Ы ј, ҝӧзә 6 ӧнә gəl əə ülə5 јә зә 04 Јаз ә əzən 

дә лу əl ə Ләлә һамам 
22220 90 бәј gillə sə S əl səl S əzə a, 

ӦЗ ol aş, Fəal sb) 1 Әә2, dəsi, ЕР 
Rə A əs —. süs iklyəliyə ... eLə alı әДдбдә 

cəlil dz S səbə S əz бә ӧдә" О2Р әр вәә 

alə sla бәлдә alan bə sn Дәб səsi zədə 
“əəə 443 Т- Аҝ̆ оз) зәли Саз ӧз әлә дәб, 

Мајда Са дә аздан дајә аһ әнјәә 
дә disə дәј Һә səli Ли дӱ ə as 

osəlsək Јл Лала ндә alla esə də əllə 
4249 məyən nn gəmi əs mə П “Sə сәләф $ Sö, all əə? 

ә 0 dəbə as cal səbzə ел ($ aş) O ə 

бәли ә alla bəg əsə Јатәз os) 

cəl üs”əsə 

6 ХХ Ҹан ələ ҹә) од, әһӘи си r əvəl bəl 

sə zs ә дә ual oa əə = sə T səs 



"4 x vz 

ətəkli Silə = mö ob -.. әәә әс “ә ” ə . 

“ə ” 29 ne özəl sə bəsdi r” ölk səl sə əlik 

gəlsə ә səmi əə әв oo ЗД Әв ед Us. ” 

..  —. 75: — ке әбәр 

" Савә дә ə s ә ә m” ət iv " sil ki 

Ə ə ə ənə 
ә ozəl Сај) Азә әз с ә әз Ән 

әәә әәә əl 424. Л әј s O әмәк 044) 

ајә аза Сао јада әәә 

анд ви ОЗ 3 Дәм ӧјән аз ə AU 541 sə бадә 

Бдз ә ајә ад вә са нә ОД кҝ Аз уд әм 

“ədl am” əyilə Ӧзӱн дә сун бә a Дәдә тәбәә ди 

3 əə ән ав бәк тм әлә иб ДӘ м о- 
ə би од Çe A. sk Yara 4 о əsl də 

əə, әјә бә As сах даа әлә) ii aşel 

Дәдә ya təzə vədəli, да әәә ЗА әдәб 

дхВ . ә də Mə ə Сәд сизд Ы 

әда .. ” əə "Əbil ə беј ыы dəl дәнә ки 

rə yə ” Gö dü, TT səl yo ya əə Olkə yasaq 
әда әјә вә ә Әм ә sa Дава 

ә РРРРРРЕРРГРРРР Р Şol, 
Gggg 



Сд, r. 

zə əəə Задә ən сија. ду Де 454, " Ыл 

və да S dayə sə dey д сәда az, 223 

од S ələ Azə аб Azza A, azə əz ə sə əəə дә 

Kəblə ə vasil 00 vəsə gəl бад) ... Һан 

вә 8823) әј ә блә ә Ә4б АДА дадә səbə 

әјә sələ ә ы ӧдә 

əə AŞA ol ЕДА РСС LAS izlə 

= ә ки әдәби Әб ид Әәә $, 24 24 398 4, 

әј 
cə, ərzə 

əəə ДӘ сә) Са ә әд бәјә 32 си Ləkə əvəl əə 

ББ üzlə əə, ј ə Al SA Sar 664, УС, дән 

... Ән Gəl S oli хә ав ӧәӧ (хә 2ə yz vəla 

Әдән РС ир aŞ yo 

Ҹанодәсәзә ни s: Оздә ад gə Sb уб 3. "ə 

ə das All e oxa, vz, AL As дәб, 

sə 229 бәј ...—. DEL. олам Gu) мә) $ 2b9- 

к Vəə əə A S-ə“ - Әб әд O kez sə Сб 

elə ələl al 11 тә “ə MƏS ә diləsə 

Əə əsə əə siy 26, ОД од 6 сеҹ̧әк ӘӘАЗ Дое 

5——-””. Sə LL. 
aya 4, AU (əə UL ə ə 3 A 5 ə şəb ӧлә 

әсәсән мәһәздб əəə S səl 4 вд Ел 

(Eo33 2. Gəl Вә özl 5.5 ән 



İT XY vz, 

əmi əş an yaza dəmə əəə ə 2 БӘӘ AL ala də, 

сә a səmə дә kəsil az alə zə oli gələ 

Оз Сән də zə јдди Y Sə мә әнә Lə ƏS 

də,hə5 ə əəsəb əəə xi AH AR zə дә oyu Сд ду ваЗәу 

һәззә MUİSŞ A хә ра yisə ләк oya alası s 
ge əəə Alə ə, А Ayıl oxləş oğlu -. 5”. 

2 3 бә дә AŞ əəə səmə əli 4, 0250 әвәз 

КИ 
ВЕР О yə zə Sad va Ləl də 

Һани əə əl sə oməzə3 esə Ӧз2Ә ОЗ Səlli 
dlə s zab oxla Казак gaza Lə ir ola 
işləyə səl вәд әмәјә sadə A iə eu 

İH Al, isə ə S yl yl yası salladı 
a. хә ə 44 r әјә ladı 

әд Һәмдәм дәлә səli Ai, дән .. dlə Mə saza, ələ 

idə sökə әд ob, әв şala, dələ Аба әј “as 

Мән ə əsəs, ҹа ә Базу ni əl ə alm” 

ЕЛӘ gə aığlisəl, Әлә sə İY: səl САДӘ ə “əə 

ol ДА əsk ə бӧлә әд İZ sə dış ələ əl дә) 

Au Au За әса әмәлә a sə əə il 

—- дә İŞ 325 109 los əə a yə дә аддәҹ әлә 

YER... 
4. Ur. ә sa oə, 2, əməl əəə ələl QLS 

veb də 5... 
Сес2 2 



NAZ ит 

üle3İ, тә Дәм зәдә op ə los дә сӱдә əbə Ss, 

. ərəb AG m әјә $ Лә sək Vir, ələ, 

Аздә s Ma, dz ye sı VLL, ala, әда əə, ТЛ saza, 

esə yy səli sl дә, Ад s ә Gə ə бәд 

əyal isi isək Rə оз әла, Әлин ә бәм 

лдә ӱд SA, 0 SEA TA Саз әј дә Sə, 

də zəl һәдә dəl S səli, əə ŞİŞ səv şə ŞİŞİ аз 

“mə a dəə S xə Ҹун əkək əəə ТА yel, ,əsi Əəə 

— AS ələl, du 5, енә әм ол ә s, Әәә və yasi, isə ə 

əə üə yad лад a 

Әрә ли əə s bəzə ə Әһәд од 

Co. geli 5-0... ıı 

29 ә, gəl он "SA ora ələ Сәд) s...—.— 

без иләр oy Ləl 1 pesələ ozəl bə дәб 

“ə әфәфузәды 6 Һә 2 әдәб, İeAs v 

ОЗ әз Ləzə ək Һәә S səli әдән əl sisə Ә3ЈА әәә 

КЕД sə ola asa dəl 

cəl zə zə 

(əvəl Ад TEA 61-54 ӧд o зә əə əə vəzə ә |, | 

иб озу alo, Q бз AT 68 Azək әз, ə asi фабу 

зә ӱ ааа əl уд ӧл 2 La zl əə 

ЕТ sökün) əə ruş, . vaz, alı 2. MOK ә: 

ӧл Ли" АЛ sə zrə. Al ss Ад gedi yə гәз Gözə 



IT.o YA İz 

дик ад дә SAZ әЗода dözə 344 46, 

ӧз Кәт. идә QƏLB зид dələ $o од ДӘ 

əkək, “1 адһ ә ə özəl Əə 5 ә дә. — ala ӦЈдә, iə 

sisə əzə də səb əb A озон Kəhər dəə Əə o бә alə 

5 sədləa, əli os Ge öyə бәдән “ə, gə səyə 

Alə əə sə əy də o: 3.9 Azə, əəə 2 TU ӱн Gə s 

AS SM гәд) изә хн a dk 2 6594) 2 
ад әд әлә дӧзә Ҹаду (УД ехлдаз dı çə $ esə АМ 

ијә əldə мә о он Ан дә ДӦЈХӘ 1212) 

eylə дә Аз онә A sal əd əs из 8 бӧлә di о=05 ad, 

elza ə il dey ә ана Мән vələsi ЛА 

Mə ə sema sədlə ə se ə al alə da ə dd 

ӧг дә АЖ sələ Aug si 22? bə bələ сн asas ади әНә) 

дәлә" Аид блә әдәдә Лә zə ilo 

оз әд ә ӧдә Şi зә AA yz o na бак? ддији 

гә ӱрәјә ДӘ 22 АР СИЛИР... səsi ЫВ 

аз вәја ləsi Ба 26 oralı, 5, — his səl 

3ös: SAİR sz, iə Azə ә 77 solusəb in 

Yu, əbyəb ül gə, TT - 85 2, әда -—. abü 

дәјә, Ју sə m məmə зд дӧнә sədəmə ҝӧ, уддәб 

əz, a bədə “ALSU əl səbə əə ЕР 

Сд, Yo bək ə о дә elə ә 592 ӧлә ди 

S isə həllə əlaq, ә 5Л ә Дәдә аф сән 9... 

ək şa 4“ 4 oll, ə dua Gc ə тр си 004 Ст ӱздә də әдәб 



əsl alə” dəə ЛА Сд А дм, Әлә, 1 gəl ә) 2 o 

oo gəl əə sl әд 1 bra ə əl вә, лӱлә 

ӧәӱ 5 әдәдә şa le биз (səb 3 Му = 

= əə ЈР 

ə Ы̇н ərə əə 

ҝӦӘзәдб ə $ Sə əəə Ay zə T sələ x. Ҝӧјә блә 

вә 5 Әәә $ ДА ад РН 3628? 

. кҝ ив ә ə də ə T 38 ə dəəə məb sal dəl 

5--Адә ва = də əə удда ҝӧзә 

ин вәд cə əsl әјә oll ayıdı A ət Hə sə 0 142 

rar әјә 586 о yə az əbə səl 20 

Сәәд Мәнә ӧлә elə) дад Әлә о јә əə, sə 

әзән ә дин YA et ə daradı si asi azda ala, 

və əə halalca РС СС, 
дасәД Сәд dx AL, А=ади, 3, ə salı ZA 

əəə ə, AR LVL bə ən SO aa 23ukoagl. 
(əəə ə dələ sl daa ə məə ass ә Де Л 64 3592 

İLİ eu СӘ ЈЫДд. — "əl Әл 
Мә zə дк Fr ə ə eLə ә uu әда 

дӧ iş əə Мә ENES да әфәл бә ә" 

əksi əl САИЈА ӧд. Yedi ə HB ə sl Јад 

дә ә Јед ә MAL zə səbət, səsi .... 

Әәә Ааадә ад s дә Q İT. аәУә a 23 əə дал səl 



ir.Y Ы. 

ələl az yyə “ə 41:95. dluə YT Елбәј Əzz 224a5- oy kan ül 

0... € zə МА sl az aç 

yeyə də əəə. 942 Hu əə sələ аб 092? 

әд әј һәја çəl iz xu a 

әӧдә әј ад dəl дәф alla СА әәә әд 

səlləmə ә, ә ҹә Сәд s səl A Ӧлән 
ələl ll ДА 5 вә блә дә SİT səsə вә əzən ol 

ә 64 У (əəə еј Gə ҝдән 2ə зә 299 dlə əə AŞA 

“ə Sə ə MİY АЛ ye els oo ә A səd 

О зә 0222 о=5, ә әдәд (әдәд ələmə бәк) тә 

- x. əsl, Vəl 8-7 ə“... sə Siz 
5 ı x “дәб 

gə һа ər әзиб тә S zəl әз mən ce” 

əl ҝә 

(edə 0393 О вә də әзздә ə, Sə 
la Ы АМ әлдә дә, бз, (S-ə səl dələ əbəs 

ədəb əəə тә QAL oa) əb 064, n алма gözəl) с. pe 

ам ба ə Də ASİ -Алаә -. Gu abi 

ӧдәјә ə Səsə Mə әз səl дә Sə əT 
2 əm əə sax) ə ML £ ад gl, əz əə Az əə əli әнддә 26 

Боб он бә Сб ак Аһ ун Si gəl səlat, esl 

ds AL Од ә ә ӧн МЫ ә22 —. 182 ед 

umud ula Ыјдә Sə üs 

Ӱзә ә ов zə sələ Е вәз gəbə də Alo 5 әв 



ya, 45-41 

бә ә ав зан sari yazı блә дл 

Re səs ә әдән ə зә TY kg У “ə. “əzəl 

Ӧз вәд јаз dlə S вәдә 75 əl glşiəə əə hə 

ə.” дә YA иә ан 095 əl Ед əba аб суал 

sə, əsi o lli azə. вәд дӧзә иә бәдә 

әхи 

ӧс һа SA əyə ә далә аз әл 

ӘЛ ҝә әләт ДӘМ әәә ә вәә? sek Јәзддә ја 

əli ez əkə asıl, да СА ӘЛ" sələ ӘЈјәә Ыл rəyə 

ə 0. Лонбә бә es” “elə ə ə = 

әлә ахәу bə 543, Ы Лә оз зә ох ә əə Gə 39 

gə әд gülsə за вә Аз də ад адлә дә, 
одӘ лдә isəm al, Да ә бәдә ДЫнР уәмәдуә Јл анд 
sələ сә əz də Алл Әлә əbə ə. 
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uz s s ə ə a Las alı ost си 
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әдәдә sə Әв ак бз" аз иә m” SAA 
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də səs əə дә Edə SİMMEN 

Ga 2 all 75 x A —.... ЈА 
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252 əəə də əə ölə) ədbələkəlisə dəyə gəl aaz 
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GU 3 əda səla дад ХХ 02 x. Sö. yaxalıqlı. 

esasi Ləl all is yk yə ə sla səl аф ALI 
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S yədə бәд ә ys ој ын уду 2 səslə дә да 

702 L s. Əz həbiş sli səyə yən bə ə. 
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FARŞ Aa sa ələk 02 аб SS Sa, с3-А дә azil — јј 
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УДУ Ы ыы 

ЈӦәә Јан ЗМ әәә əm Au 2 әд әл R "* sələ 

ә У әлдә ( Һәәә ə 2353) oÖəə LL Mədə) ә vəzə 295 
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әзбла Л vəzi Azə əə — . suse əllə, 

AY zadə əy əd, о sələ əllə see oz, elza 9 
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әәә әәә 08 ələ Gbəl yə) Şə əə çəx oL əz 852 

35 = сн 5. дәк ҹә) YA Ј= 42 də Ӧхҹ0 4134 36) 

Gə бад дә 2148 ад о ә ән ав Si A әјан 

ə ə... ə... Şell 9 Дуз 
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ә ә хт әәә dlə zə ДИ 42) “əəə dəy 

2 di 2222 дә ə) бә “Ləl ән əl, am дәдә ӧз 

26 саг ҝә ә ə 3, gel eyi sələ sə 
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Sə ələ yər АБ ат şə alış əzə 3 saç, allı 
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Әәә. Уз ist S 222) VU АД дә ənə Сб s 
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Tər bəzl silee Xə əs lü ЗА ОД зә əə əya əyə 
İsa A sls ə Ј 640 1: bazi Az a ə 

Әлә vas “lə кӧлә) әдәдә АЗ дә ләл ə Аб ЈА 
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yə дә ә ә бә ан ә 2232 29 Gə ә ду oa TA 
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ӧб) ДӘМ, 64 254, öd әбә,ә səlalsəi ә од Әлә 

АД sə блә Мә әлә ох uz years О s азда Gəlzə 

—-. Ун ЛГ ә ә кә geədə ob 2 S gb özi 
“pil, ə” ə Zədə ты зар m. ә 

əə ə UL “zə бы едә “ğa Yek Əllərə ик на 42 ar 



о) Ди ит. 

сәд 2 ОЛ ән də sə Ağ с) o ә әд әв Sə 2 

gə səl Qa Məs bə vt gə А зәј alə m də Sə $ 

әбаы ӧг ҹәжҝ “S S əs Әсл аз (əəən ә 

дәмә ә зә Тә бәдә də дуз әд ДӘ ip, əəə 

AM 25.00.00 ol Фә sək, Фә 

S Hsr əzm dəyi әдән A əy Gör TU әд әлә бен, 

КР ҺЕт ок ӧдә әнә бәдән 

дәј кә alə 8-6 Аз 3494 би Oy zəl əə 
Sal zəli АЈ АСАЛА КУЈӘ 

идә дә Gələ ozəl sə мә dənə ба, əə ДАК 

ики ОВ ли вә ДА ə əə ə. 

Савә ... sos sə ə ət ai, “szəŞ 

0 ə ə дәб ә ia ii su 

на zəl asa yz OL ə ir asla ајә a ЈА sər 

A ид ә oa 3 293 əə sal alə ə AT: asa A әм 

əə SA 7 əsl o2ə әлә əl su əsə —..” 

İsə A ZAL, əməyi ХЈА дими Сај бел ов оја ДӘМ 
09 | дәбә AİA şə оз ig аз əb 5 Дад 

әз ЛА оз ән —0 әз 846? 

Рә ИЛИ 0.0 әдәби S 

gələ, aş рд ЈВәб ə iLə əəə ozəl zs 

ЕР zə gs о ӘЛ он S 229 105 ән sək ә 
ӧл сә лл s asla lə səl əəə dz 8) 

odla ə Si dle o. QUL әд Еааздод 



İTTV oy Даи 

ӧзәк sələ зә ДӘБ дә 33) os садә, 29 ei |“ 

SAL sal ан BİB ey дм ә ОД əəə 0 Әк gəbə lə 

oz (де 2292 дән" uş bl özdə y üçə .— ҝӧлә əzəl, 

“əzə sə ələ lələr isla ötə алә лл нәјди 
Əə Ба иә Ələ osa əəə Уд ЈӦҝ̆ә əl бах 

ә ан аҹ 22 “əə yəzə, MAİS” görə üzə cül lal бәд 

üm ula ә 635, ӧд, әд ils ә адз А 
ид ӧ вдә ldən də дә a ou Садә 

дә Ӧз азб ӦЗ dəs olam, 646) аДзи2ә liyə, 
аз aslı Sİ ӧмә д9 ozəl oo calsəl дәг? səl дән 2299 

әз дә Saşlal 3 83 о 03) oal AL БА cəl əsrlə 

nəl əsə simə ə əəə ә вәд adı day sayə 

əzə, səl Ələ gəli isə sayə gbs Gal oələ ə səl çu z 

вә Хәндан Əəə sələ TT sədlə əə əzəli əə 

ә 2 ә Са əla Əəə ə 6-4 25 Је адин s 

вәд əsə ДА ә Дад də əə Say- вә ә — 

Һә АД sələ lə usul lalə 

Kə ə dlə аб ül aşa sədə gələ вәд alə a, 

dra S dz ə od şə Гә хәз әдәдә 229 dələ 
€ əki şə ә oksi ә 2 884 ə (59 вә әла: бәни | 

08, ul ә zi У49- = ə, S S oo vədə5, Zəli əsəd 

ӧмә Од gə TL 325 ə Јәһоәддә o 

Mək ДА TY: аз Şal, asi, gəlsək də asələ 

әд дл ола əl әј bəzə ӧзу) һәздә əsl) ədl) сә 2 
1141 



sök iş Мә” iTtT 

əə “ə əz *2-Ј. дә 1 2 

әд 
АР АРКТИКА ə bəzı 

səli ə ə lə əəə Т вәд ви ass Хин döz səl 2-0, 64) 

ОЗ дә јод cal ДӘ ә Бант sal АД əvə s дә 

sələ Q sə İsə o ərli gə səyə gəliş би әзаб 

Вә ә Ul аҝ̆а ә g3,3ə gəliləri ду səli дәб 

да sə ski you gə ХХ gə za дә Q GəL 

Әз дәј Ӱзә дӧзә Ел —-.K. min Azə) 

“məd yad əllə ӧӧјздә cəl özl бәјә səlli gələ ya al бә 
ӧдә İsə dəə вӘД двз/ 64 C” бәтомдадобу уб 

ӧд "SARİ Ја xə əsi EL Gəli sx əə əə 

MA Дәб ад də ə səli да ДӘ ӘК əə 94, 
ә алә Да ад ә ҝә әс аз дә 

до), asl, дә" dəəə, əə ə лы 24 242 ei 

əkək Q ак вәд ƏSR səbə A, Adi si 7 - 
әз дәндә нд Дз əə әз ӦЗ Әәә s səl səsə 

cədəl од Lə gəl asla 35 olsa, hi 54) вә Əli 

əsəb GU in Аз — də $ Ы 22 ҝә. AL 

дәдә әдән səbə gələ əsl s ба ol əəə səl əziz 
Зал ә аба Тв б xoda вәф yyə Озан yalsəl QS 

вә Ҹо solu Вә дә тәзә zil ləl аз eləyə sal gölr 



әдән ск ә Lap 

ək esə) 

dəə Са ӧз ДМ əzəl gəl a iz o dz јән 2 

iar ох) ба ас səslə, S из сән 

. (ҜЕ 6202 435, A əl əşi sə да yənə анды ЈА, (5 

b ə. 7 ылә 25 ӧдә a əl - - ә 

27 kiyə сәда (522 Vəsl, Ед" £ Дәвә “ ə ə səl 

(ə üə ələl oSB sls o A ӧаб әд дә бӧәәјә дә 

Ӧз әј ӧн јә OzəlA aş dadə АДИ оф) ӧдәдно yə əyə 

дәб zən о:615 əə s əli (səl ə дә ддаб gər ə. əb sas 

ә Дәм Әз ад. 68) Ӧз Әзә Мах 35 ме 

"əkə əəə gəl ах ə ә a sələ 64 

440 ах: əəə sə q 38 azə geli Gü Gəl әд 09 os $” 

SAÇ ri A an adə əəə əsə C” ӧјҝәх дә 

Оха Уд rət rkə əbə) ан ал АДА Аза ден əl әз 

ед ды: ә арди Аз “ə üə “3 kəş 

2 әд a бәд 2 “la кә" “3 идә. yə 9-4 

ə ӧдә ә ozəl Gil əsə 3. 694 ЈА дә бин 4 ә 
liii 2 



oy ə un 

ә —. (53596 enə .. 0. .TA 

və GÖ əəə gə Se sələ əl od ASC səl o PL од 

gə asa, oy ав Дан sədə gəl sa LE Aİ бз: 
од әиә ə 22 дәк “əəə дә Sədi Fər. gə 

özi, ə Sİ ssl, özl LƏSİ ДИ x 155) bl əbə, 

əə ҹә алә Ы, Әф ед 255, “19 a, kəl, азы 

GƏR rəh мәдә az sl ə ə TT asa cəsi Gə ə 

Ӧзәәә ələ YT 8 ә 2 нда НӘ sə əsl 331 ol, 

вәд Бур Он ӱз dəə ДӘ ун Р ələ, бәк aul 

“41 “1 азан Ы АС әј ад, - — әәә Yk 

səydə səl səslə ələl dv ид. a 27 39 



ITY Таблабу zən, Vəə: 

und 
ех ə әд asa əl sl ab 0: "əə —, Kə il 

aşa әт a ak ül A aş фә 
ӧд ә ə... 

Bəyi ə таты Афәт sd 

vəs $ səl әд, söz sə əl Şiə ərə sab fə бәјлә 

ӧз əs ox di gə əyə ӧб бә Бб ik вәд b изә 

2 Ән 3 sək дәв salli ЈӘ рб Јура әв. вәә 

gəzə ә сда asəll səb ДА 54 иј сдә тәзә isi азды 

——..—. ӧлә Kə. 

Va əəə ә) 6 ен ӧнә О ун ӧ5 zər “E, 

ədə ək Sə Y isə,Ş A ga, eləsi, дӧ 245 ә asar 

“İİ бә әәә Лә səl ӧз сәјә- ала ələ və yal ə) 

ӧз oo A әз 33 (be 00.0 ə 

GİL ә səb бә вәд ОВА ələ ОР әм? 

ә asas 3 AA әзди әд 5 Линз Çə ea 

һәззә du asla, “əə sə şay sy aa ə üs gəz 

ə ијә ə ə... 
18 522 бәз =8 од s “2 6 əv əzəl omə 

ӧ22 дә zö “22 rəsi “əə Ə уб ӧдә səbə | 1 

en... Сн əə A əsə ҝ= pəri 65 

ölkən Је сда әәә аја ана дл ələk вәдә eir 
с səyə As зә әј ә аза с ДӘдәдә AU ea da 



Ҹет ИЛИ ил 

S səl əəə Са Даба дӧ бә ба səb 

esi də ə 1 diz дә gəli Дәб. Səsi ә= 854) 

2839 al cə Дәдә Sİ bəz Ән ӧз əsa ə və ə ə 

5 ze АБ Ад sə Ел AU sa 

ЫБ лдә ə би, | уд иб әз sl 05 

1 0 S əə uz dərs A A s 

әли әск оҝ̆ әхи изн бал UoŞ ə “9935 05 

R . .... јә ələl cəl фә әзән 

Оз A әһд дәдә zə Gb sə С̧ән əsə 
5 “s əla əə Azə əb ва 

F 95 ЈА ə zəl ол О дәј 93 јуна Sə ən 3 es 

22 (sə by ə Сән Од məl alə Sə 2 uzu əri 

—-— дә иә бәдәнә 332 Хас əsə zə 6) Ayə 

ФДЛ ә gə səlləl üş isə гәз иә 22 rr - 
ә Gə əb | es Saa С̧а Аир SET ın “1 

CEYLA ə ii — ЈА yl səyə һәмдә . ДА 

Ӧд say ба əəə Је əd ə 86 ӧз Ел 

“ə 2) ҝә, esə Su Həsir əəə ә S əə 

tə səyə bən “rə “ə səyə Јоса 
ә кӧлә “əl Ab əl əl" eli ala 

R AS US ə o se əə o S dəə əsəs Tey 

Qəl Səy да di om 40) ә5, дә зә ДӘ оз 

məə lm да вӱ озан да S $ sə ән Әл. örə 

јаја ds. əə ДА 



ee С̧ӧбә əə Azə 

идә is, zəl od ӧг əs .. ə... 

əzəl əə 224 əbi AŞA “yəkə аб ələ r Аәдмә 

—. әла 75577 sələ” — 

—. ə dıl aa) ə. ҝҹ -—. јесә 

lə (5 . ә əb 6 ALI иды o ... la 

($ x (54242 əki суда. ҝә iy — də . дә (592 СА 

—...n ə. səsə səl $ ə оз Аза 

ozan дә Садә 5 654, = 2-7. ә xo. aa 

2 ... 0 ха дин ә зә Әб ах зә 

Ы 19) yə әз азб ана TT: es əmmə бз ali Аја 

бә Ад мә To ҹ әда ал Ајә тәр .—.... də 4 

BS, дә əə zəli sə Tl 3 Öləc ale odu ДӘ səbə adi 

ак luğa gal bəyə ə Şö, es КИ 

Sİ дә əy ЈА әд дә ба ә әд 

Јәзд бу до ҝдән ә де doə tı elələri 
ба ҹт yə yaş aloye yı gə s да Әт ИЛ 5, оһбәд 

ҝӧ. аб әд. ӧз ә YE dəəə о: ә əə ələl də 

АК ЕР АК a Q əs olan aa 

— Əzələ 2 Ох Sə, sv ə LL əə О 62 
s çöl o əlasəə D Vi yz” eibl ҹә iə OYA - ə yyə 

Оз ва 09512 zz səl İS əl Sə оф səsi 

Giyas aş ail Şe s Ди əksə ayy lli 06 



V asla ə oz zz TA 

Si ә ӧд == $ 95 sə sax (635 e9V özəeçə et ӦЗ Ayə 
səmə a “zə “5. ДА zöle мә ә ıı s ə səyə 

хә ә gəl əyə SOLA s, zəl 2446, 2,5) ələmə 

ә di Sə ... 22 әӧдајо Дәдә = АМ) дәдә 02 büs: 

дә Бә Şu 0” sas əə sələ las ozəl us də 
olar ӧмә ҹы səbə 4 əə ДӘ әәб ӧлә ez 

Һу дӧ. бәла сәј 26 61 ӧд ӧә2з əs әз ər 

әз GÖY söyən sizi İF дәмә 2244 29 səli 6 = Göyə 

дл sədlə дини öləəs = ӧлӱ sə, 604) 

аәҝ̆абдЈәәзб ef üələə om” әзм 1 asall ələ нә zs 
О:-Азә әзди ə” ӱз дә = SA az 

SUN олж2= oəyələşl .. ә ӦӘ Döş Јол al 5v2 

ri TL ə зә soz məə del S a a s 

5 əl əsli 33 s Y 5... “ss əzə 2022 

дәк дӧ) ЈӘ ә аб әбәс лв Бл ә За ... 

232 cx ? səs ə 12 os ЛА Әл Gb eyla ə Qal, 

дмә səalə a TT. nəə ə әлә səsli Ј3 ox Х.ав 
вәһ 33 əə ох AR ə 22 dö ә әәә мә 

ад 2Ул фә ŞS əəə дәдә 

əəə) дә səvi дә ан оддан аб səl Сд Хој 

m6 yə A АД səs (227 һәзз ozu Se, dilə 

ӧмә Gəli бә əyə дадә О ($ yuz әбу 64) dib ebəə 



irz $ se су əə 

илд dək səl oL İİ gə Ӧзҝә әј вәд da ад dələ 
28 ələ зам ӱзә ULU ОЈ бә 7 Мә Ә düyə 
eləsə asya Ју ass 2 il, 5” 

A ə məsl 46 da Sə üs səl al əd si 022:-Ҹӱ9 

азб ӧдә Aəsk гәдә ӦДӘ yə 05 0505 дан ОД бәд. 

бетәр јә əz əə әда olan МА ЗА әәә əf) 2 ә 

Ад ә de . 243 ə bəsi AŞAR: əə əl дә" oŞl 

әәә Məl, . Аза Он əl ıı smi бз ҜӦЈӘ 

бад АБ әәә аб әстә ә ә ана 

обәз ds 8, ДӘ Дәб да esir ӧдә дәб gər əl 

r әзаб ləq or вә le ə OLA alə ,əl 

ələ S дәдә $3.üb balə od Саад gəzən 
дә бә ә, aşa od SA US su ab dəy dəl a, 
дә ӧз ЛА орбә әв ә 2852 əba əsə - 

вәһ анам ан) Лә sə rd Tə oba bəl, Asi yə əcəb ıı 

паја јн ДӘМ нјн анд аб кә ад ә ә зд 

дӦВ ДЫ Дӱз Фә s әм SİS ə Qey Алл 
Әдл одда Һин Sosila: 1А 4 242 (57 S a дә “ə” 

ОЗИЗ 3 ba A a it хун ə әјә si yə 
Və од адина səl е2 əə ə 425 “lis әдәдә ДӘ Әл дә 

özə yak уд би мә Әк ОЈ арт oo oy ər oəll-T. 
әм ә Пал ени ә бан 

кәм 03 јнә вы o 42. 59 Sİ 1242 Yə - ә vs, 

də səb elam aş əəə ОТ ДА Ән dəl əə 



ааба (5. nE. 

ə əəə әв Şiə A МА As yala sus üza ə ir 

вә 6 әлә sul хә əlik əə əə Səsli ЈӘ əəə is 

gəmməl dəkudə ә FU yal) ӦЗ də zi АД ба кн 20 ə 

se A Gəh zə gə 5 əs yə əzəl Ех 5 səli 

cəl Кај еб ДА es Az alə зә ва ə 

sö: ә əsl: bəzl sal Qəl sə bəl ә 
39:15 eu .—... ӦЗ əsə “əə = әв lk eri əruz 

Ја esə вәд) əsi əz ok dəl Дә azə) əə a ən ot 

əə eş o səbir О zə ŞA gə zə zəli sə 12 

A ә сәһабә de ər ну ам, 4 ŞS 

Әз ə ək st səmə 3 ун = ə. Gü он бз уд A 

ОЗ gəzə 44 әд ла дә ода) Л. 4 ke çə дәв ДӘ 

иә О aa фә gəl əzəl ә ион “əə a, əsa да 

23 A sə üğ) r 93 оду ДӘ ә səsə YT ə yəzsl дә 

оз R ах әд sə S əki дә 9 әда 

Оз дә Şİ ə Qə Лә дә 1 ә Де АД 2 

də cəd фа ә sads дәдә 

vəv əs 

-— -— дәдә әда dəs ӦЗ оз - “ələ ЈӦә s 

98 Mə Адада 1345 Деи azə илдә Т һәд 

РС ИЛИ 

gələ-gələ zə еди 5 бәзән ә ә ед 20 

cz” əə тә ад на ayə A əzə eLə də odla 



Ја 

azə 
ә Жәдд ə 2 ә əməyə əl ӧмә 44), 

әбу S oks cil (95 3 səslə ailə, sazlazş 4654 
дә (S Sİ pür 35 ə,” (si ə əs ии 

sələ ә səl əla dhos ә Аби " Ölsə са5 os, 

səl əyi səbə лә sua ə S db əsə oll əə S 29 . 

КР ə. Gəl s 

S вәд A, ŞE ou ә” Лә ӦЗ әд ə әз gələə 

(Sələmə zə VƏDE 575 .— 64 дә Se alu 

1: КР vəsi 

özi özül ә ələ özb əə A АМ ya 6. zə ӧәдәәкәрә də 

ӧд дәдә yt вә Лӱ ӧдәјә зә əməyə с̧ә ail sizə 

Ya a yaa dəl бәз əx ə ДӘ Аз әв әр фан azə 

QOLA aşa əl 3482 јдә 92 ҹи (бәјә бә osəərə 6 69 

sə yət ва səla зә од вәз səsə Јәеә söz 

әда Оһ әхз ӧд ја аилә 1 səl yl aa 9222 

вә əyə) Әк 24 ә ЫЫ сәф фаза вәә HR 271 

əsə ББ a səl əş ses ндә дә 68-дә dəə әәә б 



5.2. ə Müs 

ҹа, әфәхдә ин бәд. ass R Ы Ы о. дәр 

ес 
әәә 
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por вә Зузг 3403 408 бӱ 3 69, “ədə 

ə... çək r İs 22 ә ә eli call 

oələl 6 ez едә Azə gə es əbə 921) дә. ЈР, ded 

ЛЛ ЈР. So әда 

әӱә |Л әдәддә Sos, ol — “ ə. Pos 

Ələs sə ə Yİ a ə Са la əzə də şə ә ОД јд8/? 

әјбаа Azə A дә сә бәндә .. Аиләдә 2 gedi dl al 

əs A? sə əb dk S də Sİ Sə 5 Ад. ә 

ələ ӘзӘ әв 9 gl OLA sy ələş Әз ә бһ ди 



n Әәә зә. yü 

әдән də əə sl ə мә mt əə ə $3- ə əə 

gə әәә нәдә дәк әд 5 əəə 42 44, pş 

S əəə və) әзәл бә. Оз за әзди кб әда бә cəl yl, 

ЈА А әнә блә вә dey 86 ан sə) бә ән ӧә 

иб ələl ələl нә кет | дә дә ә3 1. ls ssl, 4 ела 

Gül 3435 әз да olaca əəə yıl 3 SƏR zə əl ә sələ) 

2360 ӧз əyən s... S sə бәли) —ü, 

ат XL səl se dı дин ав 4312 deb AL 6, әз 

Кр ə ir ә) РЕА 

“әнә әда ӧз 6 € 995 asl, Зак ӧдә ЈА se ов S, 

gələ cal 4333 S səlis ley əyləş ay әз di səs 

әз ӧд sələ ак ДӘ Даз әбәр уб әјә əsli мәм 

gəzə) әбәди ə 9552 dəli dk əzə ASI 

uy 2 әнә ВЕР. üə сә S üə . 

ə yə əə ҝ̆ы А si “ləkə ürə КС̧ .4 Ə әд 

“2..—-..—..2 ӱн is AS əəə sələ 

Јәмән ӧз ədl ә S şə aaz əyə £Y- әәә 

1 (5,959 Fani 000 ux Şək ou ан әз әдән 

“ələ a 33 ӧсмӱн oa) о sla əs ösəll özəl özək 

о=ә Sİ - — .. də) “əə S Rə ə alay $A esl 

gedəli də cəl Ды 4 ӧдәмә, əə , Qay — 

vz әд 

təzə ailə Ae Ба о əsir Sə әз sə GÖS әјә. 



iyə TT ölə зә 

yalı ә o ila Ак ә ал он əzəl Ada sel 

dəs” ӱз Ӧз osa Са аһ zə də sə əSəyəə 5 sə səbt 

Əə Gülə 25, 6. Ы ələl ləyə s вузәд9 Да os, əvə ә25 

ә АД ə ələk 425, әмтәә ələyə ol Ze 0. 

Ед uslo (öyə 430, ƏSİ a, әд мә Әәә se ən нә әз 

Ал Сам Јаз az ЈА ов каса all oa әв des сәнә 
ЕА, 23252 ss АМ әс̧ dəb ӧзәл alə yə ду 

“əy, İm s yə əyə вн Ок əyi eb “ə os, АЗ saz 

—5.:5.0-.70-09008-... oq 
423 әхи ДӘ ә Да om əl ДӘ om ə Бә os 6 АЛИ dəl sili 

əl b zz даа al, həz giz бә ӘДИБ 
Vo әҝә sə əl səli gal ələl ə. h 

ӧлә Т дӧ A ə кә За əsl gəl əə üs ə) (səli јәб 

cəli фә бӱкмә иә оз де vs ә s АӘ ҝәз 

= əmi ger dişə o — "əzə və 0509 ədil dəə 

69 AL Ge ә ASUR ани sə əzib səri 09 03 

ә бәд 89 хә sə ан бел “Ди ӧдә 6 Səbə geyə 

bəz ӦНӘ ZAL os ASİ yk əyə ii Дер dz əsə Bə 

Аб әд o әбәди əl “зи Әз ә 

ml A dəvə izə  А Дад Сләсәј ә боз дон 

аҝ̆ аәәә 2,5 ə 439, = 042 ов ам ӧлә əəə Səy” 

Әз ys Је əm әл də ə КОР Əə A yasi дәк 

omə 04 T. çə ҝәл ələ yl зәдә üə ә Əəə əhdə, 

“əəə səl veə $ yu esə o,5 бәд (339, 25633 .əsə 
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5. ə. oəbəl = S ə ən ДӘ сазы 

dəə səvi oralıdəşalsəy һа yasa 

sərdim x кә 20 QRA ә ola yaz is Ӧд səyi 49 

455 x Öl əm “şəy yə? (S Ayə ба lı 5 сәв дадә 

зд дә, əə ozu. әәә ə. о ә 44 və 

ит. s ӧлхдәб ә, Әәә =), ӘЛ 4 2255 ЈА 

(Saa sə дә s əs ssy ДА ДӘ мәрд ДӘ 

eləsə öatS əsi laq esə ol GLəi адан От дә də və) 

ədə Хон 545 əə, ” О ə əsi sök sy latS x о 

әз zy Ozal 3) büs, Елә ğlu ӧн əə ul gə To 

770 məhəm јада $ əyə dy ə әл оз. 235 

сәда ул ҹ̧ә, әд dəl, = ад əl 

КН—жжжАжҺ–ЛХЛ—17ТХ”. бад 

Or ə ə Јәзд $ ә x... çək 4 61 сәнә TA (әз 

$ əə ЕР бан н дә Әлә ад AİLA ОЛ 13 Оз аж 

Дәм дә ӧл оз 6 ət ӧд bə бәадәоР-5 

Әб zs дл öbə lə аз Sə db söh x 205) 

әд ә xo AS RA yaşada adə əs aş ss, 8 

ә ә јд ŞƏ сә sn S ölkə КУР əl s- $ 

ali x mə əş бә “ox əşi sas ə бә SAA 

“əl, dis yə Ләл Дәр ge əyi ə әһд o AYA S əəə 

56 ə ə 

абад 
ӧлән лаһ dəs əs yi” 
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Еләјә ола dələ Ы БЕЈ .-— dələ ləl özlələ 

ALA | дл вәл gös МГ 4 yil Ələ os a, 524 

мә . Əə əə ə dibə səbə ələ sədə ə, јә 
səli ga ә, вә) од iə ə Да дул ах 095) 

az əə gə Səy ЗД sul алә A бз ар Од ада дә од 

ә БА s səl a sal sala sö 2 вәд 

дӧ әсән ден А . özəyi ərək Ј8 ҜӘ yə də həq 

xəyəs АД әәә əə lə Ani 13 isə 4 ... 

од дин ә əəə ələl о ? dələ ə Әәә ен ӧд 

һәб Məl gəmi səli әд әјә ДӘ a, әәә, səl yədə 

RAR 32)) ool ölür дәбә (səl əə səhəsi öz: 

əhə ə ə ds ә “ə əl ӧз dəli ga oll 024 

дад Ајә s əyi əl ə əəə əmələ S səslə gaz 

ӧд oy a əməl Azə Sə səp əyil Sİ yik sələ də ə 

256, ələl ərə хә A) $ lo us 46. əbəs әдәӘБ mə 256, 

də ölə ад, AA üs dA ЕДӘР әз eləyə sə əəə (ЈА əs 

ДӘ əəə gələ о şə блә a əy dü 

ә ələ ə S aşım das cal səl ÖL əə İY soyu duasi, 

sə. ələl səm) sələ sal gələ ә əl дәдә ӧд 

әд) Sil SƏS əl əəə əxla səyə ə 690 ҜӘ iyə A 
оху за Sə əzəl әд pə asl aəS əzər 

ЫД вәд sas ala ən. sələ ДА Ку səl Ab 

Сај ək sy ә ләди адим glslel 

КР ИЛ Gə əkə ya, 
Mmmm 



тәзә İTA. 

(6.3 Seo, (Şe vəz 339 ә Ы və dəbə Һе 6 ya 

БА özəl ozəl gə £z-ulbə алә nül isəəl aa əli ce 

"4 СӘ ДИ Дин ӧзҝә gə sə Az —- “5 ӧз Sə n 

ат “əzə әјә GÖS əəə TT .. gə ə Də asa əl “ə s 

səl, ie, gel — ә доза“ оз çəl ох 

ӘЗМ 25 ə zə dələ ӧз әз ә за ун Дан Тә он 

ӧдә Оз (55 “к ДӘ ДӘ Лә дәб 
gül зә ДӘМ за “ə əl əma, Аз əzmi ə ӧдәди m 

də. gə Aəlşəs сәјә 496 s ә ВЕ ДИ, 

ә ан ә ту ӧдә ә Әф әәә səy əə məz 

әд әд Демә зә 5 dəyə алә 
Ләлә ә ов əfi ayə дә TA ду 2 
ƏSLİ gəti səl 61: дл. Саһә əə ilə 

Маса DE nədi, de ələ Abis ədəd 
Oz aaz də кәз = səs У ə Ы̇л енә Ни 

ӧз ab 44 ALL dəl 6 əəə sədlə səb ДА əə sz 360) 

sə Kül Зәр sal səy sab әд Key am əyi əb 

88 Ҹә) Şə/əl ә əyə 641 әз Gə әл 

әәә әј 

ou, бәд Ј, 1948, 51 ә GT “yə ə ə Gö зә? 

eəlyalaş Ад 4 oa ƏL әз а 445 Амедә 

За aşdəl одлу. в3з әј ӧзҝә esi) од в0дә 

Дәвә АЗЕ ЛӰ АЈ/ буз д2, ЕДА. ədən әда 



1722 тә) 

әлә ələl ов он $ әд да ü çəl ОД asl (6-дә 

ӧдә ә ә зәдә UAL Ад бәли дә əyilə, A. 

да од a ә дәб әз од дә АД о 
әл дә ә ә дә $ alban зә ду ДәтАЛ Азубозад ән 

— asi A es Һәә ə Фәзи 4 ДӘМ zar əzə бәз əəə 

“bəli də әм они 7 Və əz əə gəl Səsə azın 

əbləə ə səlis: дә əl $ əyə $ ә gəl “er ӧз аз 

дәдә әјә дәбә “ə 3:53 pe əl səl о- Səs 

s r.a . zə 
Alə isə Ae asl adli ба are ğa Дин 

= ДА. Хӱ .. ETL 1ələyəs ə s həə sələ də cəl ələ 

esa) Sip Q səs зә әд АЗ әзӱ К də дә ад лв 

day al әв али Саб Лә yaş av səl 2: һа Li 

Дәдә ә rəis да sə A a 

Ae sə sa Ae sul gələ 262 oy ou gə ləb də 
2.0)... зәл Sə CU yl əs ol 2229 

Од ә asla sin ALAY вәә аб ıı... 

Әәә вәдә олж ә ә ol sə a sla nə s 

аз $ Şa zə әб, kə ZA -— Ol әдәд və ə)alşl 

ТЛ. 

х Cin ə (əəə бу — ба әда öylə әз јә тәзә 

vəl Ех гум 

ә Т С̧әми ә Од zə “şol omə oL 6093553 

Mmmm 2 
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5 zal x... GÜ әдән də нә) Јәзд Məl 
m TY -— oz gəBlə a ələl səli АЛ sələ Gö 

7 ӧз —. .... — ә SAM sə) .. 

zə ә. ијдә e Axdı milə кк - 
ҝә ә əma Ә6 Ы əf A S sil lə, ЗД 

—”” Оз = 8. R кет .. — гә дәб Бр 2 бә) .. 

58, əəə Әхи Ayla ә, cal yə səl de ə rə, 

əsl "ər öv әј 3232, Gəl, 1443, белмз oxl ? “Us ək 

dəy may Şada zz Şal РАР 
вә Евә, бел ə јән ӦЗҜӘ бәз, val, 

дәлә Ј9ЗуУд er. ə... 

sl sə Asla он (222 Хан н әз di 2292 

Ја тәзад ДӘ, Әф зәдә О ан АТА gə әз95 221 Azə) s 

Av, 389 ss esi cə әнә 86 gə дәб 884 

oub LU әда daz sas бел алә ә ə. әд 

ә дәб од хә дә Tİ əməli Јән ӧз 05 02235 

ә Кон дән də нә) Јл ХТ Seəsə s ə кул ә 

ələm səm gə əmmə eşi 0. ә-Х ә сәә2 

КР ə “aa 

ЈР 

222 зи 4002 Sə вәә. 548, хә дәбә ə 

əllə ölə нә (2 база узун dəə 55) одын əl Yo 

sə vəyə YU gəzə zl s Sü ssy, ә ДА "ur 
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с 11 Sözə əf ə, əəə ən Ә онә. gə a ASAN ел” 

əəə As pəs = он әд әәә də нә) Јәзд вә az 

Әәә јнә бел du. Әҹәб 

ӧзәјә дӧ сә Sa јә ади АЛ тг zar sl 2:233 

әз јејә әла бр сә әда 693 ləpə 

дк sələ әләт Ы) аз јә ә ДА әз gələsi ədə, 
00 ə әз ими ə əəə səsi 

və) Дәдә Сәба, o ərə əzə әлә 6 

әзәм ә ӘЛА оду ен Бәдән дә ад нә Тә də 

ӧдә RO З əz оз ә əy СУЛӘНР ӧдә 

Мәнә ә ƏR 6 əy) S P “xı — о. 2 Y (ә YESF 

Rə әт ӦЗ gəzə әлдә mail əzəl 0 3 адәт 

ҹ 2 6 ҝедә АЗ о Уз 2 

ə 

ҝӧзӱ Әәә di də çəl алт Sizə əs ә GƏFəəəl 

Qədəm dan sə əəə s дә “4927 4 “İLLAR ӧзәјә" 1 

хә əə s yəkə sə Öl dz iiə бә məə də нә) səyə 

SLS “əl оду ea ə 3 ölə, s бу Јр. Әб Әр 

әл ав Dəm əkə нәзә ön əəə Од кн 416 əə әдәд 

lz ə Дӱн = a ASA gəl, Лу o ala əl s 

Әәә Əəə lisə,A ləşə sə ƏLA Gö ӦКӰӘ özəl Ӧзә- “ə 

дә ән Би S Кр Н ЈА Əəə? hə 

os əzə ә Вә əəən . БУ, әәә он бә 2222 
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ozəl dəə әәә OL sə olə Ah әд ola oö Әво- ә 

Јад боз əə) ... Gk üzə vəs işa) Дәвәт 3895, r” 

“ea ə əl alz ә xat ӧз, взА dö ӧз әда də нә) 

yə әдәРә yalys oxl Дӱн ov) üzə əsəs ecə Ел 

дә ан $ məli az (iə də b sil әәә iş Sə ј ӧс 

özəl uş s) 6, әд ӦЗ ӧлә әдән dəə Хәзәл де MÜT о = 

ЕР əl gəzə səra aşk, əb oy 

ələ лә UB as, də о s ds Siz Y Јә 441 Gü “sə 

ә “a вә јә Л Об О ЛАР ҝә) s вә ələ dəl 

Gözə 14 =, $ ә szəəl VB yə s səl oy əl çüsl 

dəsəll Кәндә ӧз ә ә sz ӦЗ әдән 22 кә 29202 

дәдә бә Дӱн s ye Мак ән фәза вәд kə 
GS: фәда oL əyə дн 6 ва ик) 995 abi Ји әәә 

ЕР ЛИ in ez 4 əsə əə 
КР ЕР ə ə əə 

аг görədə aşel ә SAS al sə, səlis sU əbə se 

о” zə ијә ә əə edə) ədəb мә sə ik Ayi Sa əb 

сә әәә SA, АД, о Azə peosan еди әст 

әал Sözə һј вә. дә, јә удун ә Боз “Sali .. 
ay AL 10 ә о Би Ы. çə sı аһ од çəl 

sə бә, "ə Aza AY sadə $ ƏV 

ӧз məs ӧдә 5 Syəl, ayı "yarar ел рб ӧдә ајә SAL 

КР РС 11 

Сәндә Vl əə вәф дә вә јә Х sal да А a, бидә 
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—. ə | S Bi ајы) ə öl ələ ...... 

dələ al əə zi dola əə əə ələ РУЛ gəzə Gə 6 

дә Əmək əl şiə ә dər nl ӦЗ is A dəb, zə, Qəzəl əə 

әз ду? AŞA 22 29 ə (səyə pes? əs Sə ӘЛ вә sil 

$ 4 ә azə ед paş ӦдааЗ ӧдә әл од 

ајә gəlsək sələ әд gərə də və. ол Siz Y e dn s 

əəə ә 2 Вин ə әәә 2 Ыма.б ə əldəki ou 

5, BR öl ? Әдл аз ələr ə 4214 ел о 

әл üə), дә ӧнӱ бр ə СА дә ДӘ 

şə |. Дәф ад? Да КСС la pəyə 

Qəzəli 205 sələ, or ə ləyə gə 32: oub дән 

üzlə səslə Özər gs —.. . əl S вӱ eləsə səyi Az 

ӧлә əzəl eli 34 ӧз ЕЈ әда ил 

əb аз dən бун 22 ALM әсән др 

şərr ... 324 ә, Лак нә БЛӘ ӧдә 

Әз, ә әлә 6446 . Və dalıa kı 

Әв Ә ан лә (Ek lədə əy ə ӧлдӱ за = 

Кәминә ал әәәлаја ди ән әәә ҺӘ 

"иә дәрә За ын, (səyə О әдән ə зәл (esə sə üzə 

lər aludə ananas 
əksə şə isən ə əə əzə ləsi) Əə əəə iş yəyə üə әз səl 

pə Јән д әд əda an ASİ әнә cəki зә 

ҝә кә əmə Ad səmə iy des əə SAA əz ӧд вә 
yildə əbə AŞ Se əə oa әзәл Би 

: 
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önə әјә Әм ән Д ә он ен 3Х nə. eu 

әд00 1 = əli gəb 340 ə ӧнә əəə аһ səyə əl - 

ə боз Л онҹә $ edək zu əə 

vr... əş дә . -— ҺӘ дә Yalan 

Bü ОЗ аз она təl dm оз јә se $) - dözə 

dəl дәб eldə ul o” ə. 5632 Әәә Она сән ma Адз 

Ҹәк онә Hzşəi$ ə РАЈАН Ҹи 

Siz əəə ayə, əəə isə SS ə. 2 52-дә ӧјә 165 
дә od . zl 33332 əz gə СА ды ДӘ ЕДА əz ени gəl 

әлә әд Фә ә за də ә Бәзз in АД тәк 
“zal alə ələl sələ, eli də al, aa 0999 дә 

од ДА gə? иону göze zə сА ? 3223 адлә, 

вә Дӱз дӱ ДӘ, ӧдә ав әв A ОД gəl Sl “да 

.—. sə gəzə dl, x (əyə О әдән нә) зә — süz) 

Ol әдән вә) 6? əli Вә salı ун ДӘ əli ДӘ, sal ds 

ЛӧрӘ ә он əəə дән də нә Soya gə ə ZAL 
= Ы. = — sə zəl әз Yar gerəəbyəl “əə 

“iş bəyək БА ә - АЛА Аз əyə) ə ә, 

"ise ə 5 6-дә 

əə əə əs 

s “ от Елә әјан әд сиј ә sat oll ge, од) 

ә СТ. 
ӧәәәә 6 2" дӧзә За və, (5) gəzə AHT ad vala sələ 
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dəl yə diş əzə РН 

ӦЗ вәз ә вәд Ад әнә на лаф gal gər 
оз ә Јаз ӧз әд Дәб он ox) 2999 

ә Аб Кәф ән 4 ДӘ нә аб 3 вәд 8125. 
Јај ҝӧзә Әс Ан 
Јәвәб ә ән ala əmələ Ae o зә дә Ад 

АК РАР Кин ун | 

иб Јаз 459 ӦЗ Јаз GU ӘЛ Де “S вә Аддд 

АК АК РАР AA, ә әләм 
Ged dış illi Нә OV, ә Qəl əzə = $ sək 1395, 

S səli s... Əzəli gsls əə A ӘЛА “Ад 

Әз, R də Qəsi Gülə dl 0... Cr 

əəə ат әд an yed әллә ә ЈӘ јә əə Ән 
АЗ o ӘЛ S sa Ae ән Аләт. АМА 2 

Лә Ад" 4 әз (ə əyə дә 0204, Tl АМ ә 

432 eb si, əm a za sa A ə 

ЕР ЕР РУ 

әв јјбә,- 0345, әәә хәз 0399 ӧзәк АЗ əl 

Ad, ДӘ la üə səyi ДӘ Vol r. ДӘДӘ. 

om Zə əə ӦЗ -— зә Ələ ol A 6 dəə oxl 
bələ sa əbi səl saza s əli uğ, 

Вәәә ВБ ТЛ səyə AAA ә әдән мән Əə zə 

Ə a ə əə bəy yə ə ИРИ" “əs 

Au, AU əs ŞAL әв 4453 ASL 4 
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b Gsdul YA əsl, 2—— 5 “SU dlə gəl, 

ələ aç ә. бә (Lə тәбәә ə Ла о. ә 

әв ҹа ә5. 48 иә ӧн ен Səs, дәдә За ə бәдә es 

дк ен Тә geziəə gəm oa SA Деәјз, çəyl 

Од ја аб lal sal ан нә əzəl - ии Рз cəl ə 

сәје к6), həəə sə әј eLə s su oz Sİ iə 

omə özüm, izə Cə za Һәә дә зә әзл, 

2222) Һи R 2... el 

əv omə 554 

һа Ола аз зә çək ә һонәт Sas nəs GÖS əəə 

məzə AL alay gərə oll os ozəl ə ül зәдә" 

Ә ŞE Cə $ əəə o əzə üş $x дә ə) 85, 2 о 

ӧдә Лал aç Şa A əəə özəl öZ A a yi 

əski yel əə də ә əl əmə, ДӘДӘ əzə əə əə lə 

“əzələ sul əmə də GüL əsə4k ЈА 2337 di zi 

Gəz əə yal ун $ ASİ, ДӘДӘ əsla dl cələr а 

ӘЛ sə yər sala da 3 ун sal .— дә АД 

Əşi omə әв ДӘ адда 5 am 68 әзӱ әјә А asaq 

Oz ә Дәдә сда дә ә diet Mə Ae ун ALL ya 

Од ӧјән ӧлә да Да ә АД ән dük cəələi 

bə) 523 из ајә ӧдә s la oz əəə 1 əə 
әлә səy xə ЛА АМ zəl SS ə ə oz sal ӧдә 

ики су bəl sl oğlan дән sal ya зә фә 
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әда Ак iə Əəə əəə ар də A 52 Јән 

МР КӘ yə əs bələ 1453 əl аз деҝдл кк оәбә-а, əd 

oll ЈА 31 АМ 54, 5 (ЈА Зод ... sa yal 

Əəə əə ə yə ə ƏşöəUa Sie — Од sələ lalə 

“əə əzəl AĞ ə 82 ə blə Gəl Gr. Gözə әфб ла 6 

dəə ох ——— АР ај (әәә дә Һәә səsə o (əə 4) 

329 2552 зә Qəzəl 0346 22 şə odl Ə İN. ə İy ә 

әәјә səv 88, 2649 GA. әлә Лә ama ӦЗ ӧн оз 

be aşa) әхи зәдә GÖ yən ola o, дәмә од səslə, 

әәә isə ələ aa. Әәә АД A dz asl ul 

bəsi 25: dələ əsl зад бадә. zz оф о- "ən аз önə 
ӧдә şi asəli АЛ әс Суз as, 20 öl le lə 

ayə кә әәә О, Ло зәәдд 5 

"Yaşa oll SİS üst ge, (ək ql зә ədil ge вә он он 

"a m əəə US sz, әзбәр Y ölkə ƏYŞƏr 
“Stiv ан олун dələ sə лак аз ә m әзм ada 

gəli dəə Şə ән уз Ди ka GəL oa LAŞ A il 

әнә əəə оф gə əl bəy sələ уб. ərən SÖ ə 

gözə бә AAA бәд -—.. izə d- ӧз 
—. .—. ə ә Бб sl бл әнә AA 

һәззә alə әнә ӧн çə çə dəl İTİ Gözə сәзб вә GÖ əəə Ti 

Gözə asl 2 ВЕР $ əəə T дӧ әр Özə yazı öyə 

ӧјә So isadi ә онә =) ЈУД 5 аҝ̆а ун он pə A 
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olla öz də sü әда Да ЗА әда ӧз ölç o, 

ə... Еми YA Дәдә ә ə 

ӧлкә Даи. əə vı Мә ә ƏL ҝәл 

ӘРИ... 2 “əəə ик ди mə TL əsə 

ис дыҝ̆а ә ааа лаја) 
“eu velo јн фә аз sə, ДӘ Ləl, Јән нә) 
ӧз дн тәкә Да ен sak  ТТ zaya сәд) 

ЛУР. € $ 2 Әлә ağ 

GAL əəə SİL s, LU Gər ә ән он bar a” sələ 
allı ol ul әда АДИ. ДА ә oya Aa 

əə ади. ә Вида iy Ас А әјә əəə ol Sis o 

ааа ә дә A o ла a aş S Да дији Tə 

Ələ бә ән Az бәд YU Azə S sələ əəə səy 

gəsbəikə дә o дн das sz Al 

ити 

бы “m “ASİ yyə ә Asiya бәлә әла әсла 

übavel ipə gə pi sİl izə omə əra mə Sizə əynə də ə) 

sə 45 ӰЗ. ә о əə sə әд дал Li әј 

о әв ә ода əmə əəə 2 о ә иј ə zə Vəə? “əzə 

əsə Ӧз Sa xy se məb едә Си од Лә, 0625) 

r ҝн Ӧз ə од нән ə... 

О” S 3244 дә музд Си Ӧз 2 До дә әддом Ен Əəə 

dər ДАК S сә зә ан әз GEY. öm əəə вади 3 dil Şb 
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ҝн dəb əə aka a əə Р Бон он əə əyə də əə 

S 62 099 fo ə S Дәдә, Gə alə, a ад) әвәл 

зур ДА. əsə şək. дәд9 əsə 29 048 Ҹә yəyə 

в-а elə. адин Јад, 38 илк нә k əsə şə 49, 

gərə ÇAŞIR kü Əş 0999 elə) ад Vəl əsa kəsək) 

Use ölə бәлд ӧдә ozəl dəb ӧз gəl аз geli ә 

səl QAQ фала əl зә alə ДӘ ss de sə 

gə əəə Зән) Јелбак 5-дә ƏST, ӧд әәә 

ә. сә До ду ДӘ S әдәд ЈА, дә asi —..ə 

ə ә sla ə 21 6243 ај rə Gözləmə za ə YR 

дәбә 294, ne Ај Ы ҹи ә.) 

ҝә дӧ 6 el 34:43 022 ə boş A əl əsə ə zəl 

lin 16 кы Сәлд a ni ә нән 

ӧдә) Ун вә Хал 5. ӱнә sədlə 2 

5 ДА 4 olu, Sl sə ə әәә 

әд јә ОЛ yəyə səl alə Az oil nəzə Ӧ9292 ск 

Süz әзӱ oşəl аза biy səl səyə Хәлдун вәә ə 

-Rəl dən di дә alə ”. 3693 зә А вәһјә A azə 33 

һәлә ә dələ 2 düşə əsə 5 (222 ик əsəb ÖL usd) 

ХА ŞS omə əli yal вәз 33435 sələ oli Həə Uu 

və Бәдәл ədə əst dəə) Sə (222 r... 

одә 6, Лет ид-дӘ (ӱнә ә əə АДА ләк sə "əş. İTİ əəə 

ei əə ор əsə yi, Ад 
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ә ә мә Моон мә S Да әдән әузу 

СД gəz Ј3 olar $ əl, ер и cəsi 

кәз ТЕ иан нә) С Да, ЈА, ə 0 

Әз əki ə, — ләјә- sələ əl sələ a səl səmt GALA 

də ə) ҺӘ, b? . оа ə бәдә $ szAQ, ged see, 

"Elə sat од 6, Ји зд A 3 ALA ән он S ән 

2399 дәб әда ӧлә од səslə Ӧз ДӘ əəə bəl 

- UL sl eliyə sə 2) su o o la $ el, 

Ss, ə ӦЗ əd кк әӱәдәмәјј 

2 ə özəl .2 ЕР УРЛ 

ҹ мәбәдә 

ək бр ад 

olu “iə сәјлә 9, ә ә sö Ле 

аз (ə xə yasi ola әзәлә ӧдә se фҹәһ аз ӧә çəl 

иә ə əəə də әз ДӘ 6 (əəə əəən зд аб ар зә ан 

də ə örə $ Мәј el su gü əbəllz Gə əəə əə, на 

дмә Әв јли ӧз од 5 ҹ 22 ə О” ... дә Әһ əsə əə 

pla ӧзӱмә ә “4 ДӘ јалы SS, əsi, Lə 

Мә sm, alə gəz, SİS 4 Say olsu Ə ə 

əə aş Gala, ОР дә Ömb =, AV Gö rə 

Оз Yemə .. РЛС 

gəm dəə zə ЈА бај sal “ə... $ ZA, üş iSU lə 

ә ә S ələ ələl əsi Al siz gey asaq адан ga 
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дуа Gəli дн QAL әд Szassə 4 2 О. 

“SU əllə on sələ gəl əllə os әдәдә аб хә 

дә одулаз os ə R ә ӧдә dle blə də 

ox omə аба sələ Ti ан нә 5 2-4. 44, .... şin 
əsə "əə yaaa ə əl oa GT) Елә esil . сә) Özər 

әд EV amal $ 7 AİL sl ələ A zu əyə дә 

ахын узу әзән ә və) 98532 дн Тоба sz £ 5 oyel- 
ə əy әлә ә üblə s ә sələ 5 ә ak сәј 

SM, Ы, şə, о ә ösəl ДӘ 2 ас 14 дә 244 

oo” ə Ee, АЛ сә gər ə əsə GU salsək əma zə 

Viro сә әд ül ә şal əx sə ələ dərəyə sələ 

250 0.0 бәз Gəələ səkək О 

səsə) бл на ә təzə sil yəksə) ÖL ə Sə, / о” 

иј ӱд os Әбд зә sət дһ аәдД аз ов Аз А 

"əə, $ za, ə 

| | : 
ин.ик.еи 

"ə — 

olası бӧлә әјә Əə osa səl əzəl oL Ge ələl 
ə əş ə. Se gə адәӱ əyə ед əsə аз çə 

Ҹәб Tn - әдәдә әд ә “әј dəsi ya Ы̇н 5 

һәдә д-р 2 “a ,2əə әлә, о ҝә Həə ә 6 “ 

вәд ә иә Ayşə ДӘ зәдә ələ” вәһ ул isi 

Ли Әл 2392 s əə “əə Д. судәд əə Əəə ӧмә СК 
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Хәзәл У ә әд ә çəl our ӧулә ... GÖS əəə , 

dö ə ol бат sədi əl as as a Au бәдәнә, 

Ss, elziç Р zəy) налә 8 dl oil gaz əəə әз РУ 

әдәд, әд ӧзәәлә 4 r... 

oll az ОЛ səb ssn qa ələ Bəyə 49- 

ӧдә üə ə дәнә Л Sas од ? “дә Gəl Ла ад ə 

də 5. əə ӧд бә ә yə” ва yədə MSzazyə ə 

ә ДӘ ol AS ayyy Sadə 4 ? Оз ələk дәни 

ərə S SAA gəli dal oz Le ada әд al, 
әл 23 ад əə дә səl Kölə sl gələ Ss, 

ə ИЛ РС РИТР. " 

дә кәз Бәд ә зә Si gələ sə sələ аз 

бл 1 55, od dl ə “əə Ју sə məl za ан əsə 

дә ЛәдәзБ SAA да A ə aş oL $ səy бә) 

YALAR ə... 

ЈА əə аз səl вә дә ail ələk GəL, zek dz 
ада ə S yyə əəə Бәд 49 də əə ön ба ölə cad 

Әл дән əəə xal, çə, ен gə Alə 3323 ҝн c” 

кәз əla səyi Оз аз əəə YR дәдә Әәә “və нәнә 

һә лә он Ələ ән уна ав 10 ҝеҹи ӧје Дәрә 

AŞ, , öyə res ә әд əy oya ə Vİ бәд gə dələyl сә 

Qəmər ə Dəvə iy geli ӧздәә el әзӱ 32 əə yə Әзазә 
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ә оз ə "" әз ә“ ZƏ ӦЗ зә də sas АЈ 

ӧд ———.O... ə səli КР ЈИ. 
ид Ala, ә dəs јә әбәди 

дә ә 28öy3 a gəl a, изә lə ә ок ам omə, 

m. јх 

orası Елә һәб вә ӧз он olu öl 42 әзәм əs oələl 

b. oL Сән ә 4913 əə) ада uz az əə  AMə, yaa д 

зд дә 3 оз 5 алма) Әәә она 0 

дәрә Да səy 355932 о =А ду şə sə ə ətlə üş sl 3 A, 

kərən əm ok) əş əmələ gel 54 gil Ы рт он 

ӧд. ә. hə əsmər ә=ҹХӱ Әр. ӧзәк -. er ürə 

әд zə) dəə Şölə ÇeRADLo 554 1236 аја oya әәә? 
ОД ББ. as ҝә ад боз дәзәдәә ol З8652- izləyi 

ДҺ. дӱз. Әз, дә од ан aşya Фә лә səmə işə 

gul gəl 2, Sea, ox) b üş R ам ӧәзә / Кәс 52 

56, бәадуз Сд Да ДӘ ӧдә ӦБ ӘЛ yön çe 

3 əz “əsl şəb — ürə A Də Хәзәл бәз дә aməəl 

ик 1, јә да ӧдә бә Емма 
ӧдә ва ад ДА təs? 53, әаЫ с ДА s yıl, 

... ӘЗМ omə ә оха һалә al вАСӘ), о Сән 

ÖL əsə də нә Хәзәл .. “R cəsi .. оба 

səl дәдә Ја ал АА. Ы 56 Сәд ән ЈР saksəl, 

ӧз дәдә Gə? Təd ОЛА, ла pe дә ид д2*8 лә 244 У 
Nnnn 
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ol” ҝӧ. оз Зәх ә ə AB ə asl əəə Ла 

ni ә asudə də дк səsi sələ əl ҝә iz 

= Tr (x (511 ә cəl (əbəyəl sələ sada A AY 

15 ə Ди ӧз ӧд әз səsi ДИЛ 64 и 6 Јуә 

ә азда ә asi ə, səl Аза едә səl ај 
КР ЛИ 1117. ool asi оф dlə GA 

4 ӧд да 236 (ea ЗД ан дӱ О он о Ӧн онә 

дәг Мә ə) səyə ӧдә 11 “Alı qə cə (6 д2 064, суфи 

gala yə səli, oan sət ДӘ ә ә 33 бәј 

ӧмә әәә sis siy o дән gə İB sal 

оду 6 as, ır .—. ӧл ода dələ, seal gə S 

әзән əə, dlə Qa dəə zad ДӘ də Gəl ДӘ 

əə əkə әз ӧз әфз səla o аз sinan s əssə 

elə ələ ozəl uşa uza РУЛ 1, 
Оз 1 ə ozəl 21 sö Gə olo ənna" uşu ə 

gələ yəlid ssl əs 33 ua гә oəlel Gəzi çə $ əzə 

ox) ək sl 22 uşu qes oxla, Bələ, zəy еде .. 

üə əzə 65, | ә әхи да әр. üə Sə Ölə əə 

| “zə əl əb dəf çə yəsi) € ə о ОЛ əə əl әзән də ə) 28,3 lo 

вәд ә asıl üs 999 ӧд. izə ə ә де ə. кӧр 

әд дә он ОЗ Ан səslə İL asələ şal səl ик ә əylən, 
cəb Bu) ндә ək 0299 дә ӧдә ə r adət örə 3, 

Дәф фә səs o ə kez a диб özi 223 iiə ə” 

uyu əə əə sələ 
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Ak əəə) ит. "7 5 məli Əl зә dəb ik Ы 29, vu 

əyə 2 вә — x ss gə əl iə əzə gəzə 

49, alə əə АД дә оз уну ТА ДӘ алә iə о:60, | 

ə əsl Al isə zə дә asləlsəi səb 214 sesi од Да. а 

Ди әз ОД səsi 24 ДӘ ask iş iya, ? ЕР yə sə 

lya, 6 әд) ЗӦә дә әда aid Дал. ДА dy о 

əə sət ОЗ ДӘ ğə Е7Л Zə ələnən desə gəl Дух xsl 

oəms ə ə дӧ (şə əsə Tl ДА әәә нәдә 

әј фә вдә) фа Hİ də ӧз s dət 9 səb 

s əzə дә әз ӧ2 s (ə? сә S: АТ нә КР 

АЈ) )з:4 ? özu Да дә дә дә səsə уд әл 

2228 Ər а=фФод lə сдә 

әәә 

әд ВӘ зә əə çək әдат Gə дәф ән GÖS әјә) 

dz SA su сәбә Н 288, де? ә әјә 

ад ӧдә ат ә әд dA ләздбӘл 

дәдә нә süs gə əli a də gi, al 1 = 

бә Да Әз ə dəl 8? әд. аз 

s 6 ЫД ә онә АЗ ә әз a әзм ан 0045 
ә sis Әлә Ал 58 ада 

Lə s ə: 0323 һәб Рә дад Ди. әәә 

әдау 1. | eləsə ДӘ әд M 60, д ŞƏZVƏTR ə. 

. MT ən ra Һәә бә ge səmi ƏLA sə əə 
Nnnn z 



“T ölə .- İTTA 

ənə “| C” ти ə зәдә əN 422 һа ӧзәј 

од 16 elə Әлә şən фәна иә Ла ах ја 

Хода —-— әз 4 gözlər Лә .. = ә ОЛ ан 

Лӧк дә ə аз он бадә одун və) 

A YU dəə $ ə sə rəyi “lə иб le oll işl, Sis, 

ozəl zə da əldə ma ә Az də əlli ou ә Ҹә 

gələ İY 57 Ју ia Ayla dər əzəl qalaq ab әәә 

дк уд дӧ Вл Елә сәф ән Ед бен о оз әд ә 

Əhəd, О Дин әз дәг ӦЗ ZA, Фә dəl Ад кә ӧлә наз мәј 
ƏH sək dəxi zəl Ы sə Əəə” ə Vİ, yax su 42) 

Kəl gəmi qələ зә хә 45 Блә sal Ы ds əə 

КР əə sd əma ə ə Bu əzə səli 
әәә iste ди 9 уб ТОДД ОЗ ЈӘ 38 Азад) 

ӧлә) Ко ТК yağış гјд Ди əzələ yə siklə ја 649 gəl 

дәфәдә уд, Дул сдә әз əəə сан (əslən ә əəə Öz ək 

məl gilə дә әстә әд yə, евә Ә.Ә əz S дә s 

Ӧд $ әәә О4 cəl. ӧндә дф з səlləl ok 3 səl əki 

əəə “hə yə io ЈА о::6) ... zə səsi он 

oz Aya, xə аз sələ səl To ələ ӧдә дад Ан 

әр də дн ду ә səli yu ада gəl dəl 34, 
ol) Ји səbə ДӘ yaş кәазә јд ДӘ zə Садә əyə 
ад дилә əə TU ДӘ sa Ад Azə вәә 22 

S posa ? Əəə əəə Qəsəs З ozəl ə гә əzəl 

2555000 АР идә 



“4 vi ölə əə 

həl dəl o m. 4 дә јә дән "ә" Gözə S a, 

də ӧәәд (əbi -—... бә əyə əl Кул бә dl .. 

әдат Gözə әјә GÖS sə, TY unun... әјиб 
вәд çəl Әдл Sə su yə sol) ROYA ә 

AM әбу ә ӧл all әд gəmi Vusal Alusi 4. 

s))$. ... QAL ə зә да dəə Аз вә Адем 

әјә ЕТ == Göl, Viesə ӘЗә әзәдд9 üslu eyla əs 

64-46 Ләл А əsi (5995 Ох бә = ДА yə ələl 

дәг 2 2... Јәзд 5, “idə дә ед оз ТИ ər 

бә әз əs ҝДУ, Yeli əsç- əl, ə 228 səlals əs 

ALL әмәјә ам AL Ə. 

әзәд 1 ом sə, 222 9 is BƏ) db ozəl, —.—. Mə sələ 

GSL sə Сб, Дон SAL yi de alo aşa dəbə 

ӧнә LAL əzə səsilə ә əə rəyi Мә ölə, 

sa sə әзӱ ok ə кән ә asla və ДӘ 

дә баха о Дәә соз 0... 
-— “ə ә əla 622) Аја ај Əs o əz gə:3lə 

Ы ДА ra Әдинә дә ӘБВЛӘ ou ә 

Hişam “20 О Əzəl üzs -. Us 

Сн aşaz ali əssə Ә8 9 ДА ə aa 

(Ы зд Кит Ar. АзУБ. 

за әд səli ssa, 

әд omə yə yəəl 

osa yas ӧн dəbə əl ol лт лә сәјлә Gəl 



“ ölə - b. 

Hn... Кули . iə osa isla 

ода он Meşə sadə qaşa Sivas ... о=9) 

ду бијд sə 44 әх вә 2-6) mə 9 сдә 4 sələl (zə) 

AA az sələ dəbə Әз əzəl az omə əsə $ səli 0 

çəl ola gələ 1 он əəə Ӧз yə s 4 “əbi оза6 yə) m” 

әзәм ə əilzas $ əə дә јә $ əə ALA 

2222 — əyə S КЕД ЕЈ = ou 

əkə 5, ә, ü b əə ədəb saz gə тон) Fi AA 

dəəə s şər ә —— 2, һа асар, 
әав Gələ Су sə oa ələl alse ir a оид- 

сә бә səslə 4 алә səbə dəl qaşla әв од. 

AS бә, Дәфә ələ sal qala gələ ə əz ә ада 
әәә Аз о all ASA Sözə sələ səs 24) 

ӦЗ əmi Şəki Лә әд 35 лә да ə sil ali ə əet 

“alsa a asra дәб ә адан 

əzə “əş әд Mə ea, әв ӧдә, ge əyil “2 
İs ӧдә all Q s Ӧн Sas əs s од Azda ә 

әзән əə dz əla ба AS gel 5 sə UAL 

OS3 əəə də о бә ə aşa ә лу Вә adl 

Gəmi əsə əsla yal gələlA әз əya ода sə lə M 
ија ә әда мы s ə 

ӧвзә дә Бәз ə јә |ӧТ. geli блә ol gç ozu 6 

иә $o “idal, ә: бәм әл əə ҹу ə 

Rə. ox ozəl oil ASİ LA əyeməly 



“ 705 iy / бәд да ol 5. 7 ОД ди . FE 

QAL 3, 064) 2 ож2 ОА Ох. =. ВЕ, зә? 

ilə $ ДФУКАСЕЫГИ üz Sə-yə0ə фрик = АИР КИ-Ҹ 

S xan Ə. As a- s ük əbi s biəbbə gölə oə53b3) 

Fr 2430 Əə 82 rər $ дәдә оха əsil гә gələ 

ӘЗ кә Әб здал дн 5 8 Од ӧмәәә9, ә әм) 

zə £- özəl nəə” Gəl oül əə gəl os әли дә də all 

V yyət динә üş lə дә сәда cəl әбә=ә sə əs s 

дә Да Ла əə АХ s emo ВӘ ади sö s ПТ јәздә 6д (ə) 

Əyə ə AL ə бә о hə 664, Y Əəə? OR əə” o 

dayə a isə yon ә ам ərəbə ад ә бәдә ә 

әд зә (ӧлә gələ ald sə R gəl əkə sən A 

ge ləl (52 əə səl (321, To идә сә dəllək nn 

Əəə од alə ә 42 $ ŞAN gə osa 42 ok, 

ələ .... =5, зәдә субо бӧјӱ енә ТЛ zə ну əla, 

geyə биг ти geli ајыл, 55 dəb ЗА ӧз, 
ӧдә 22 0222 гдҝдӘ диҝыр vəl, iə məə lya әд ə ləmə 

gəl edi halə ӧд ӦЗӘ lu əzə dəs 2 əə əə 

вәдә дәдә ад ZAL nəə 4. TA з сә və, $ zal, вәд 

GEL əəə ə əəə o ox иә 1/, ед 2 

əzə əəə су2әд ох, ДИБ а-ы) € 1 yədə ə онә 

Аләм ол он € ат. ə сә ЈАР ДӘ. 

ә јә му әннә) əə ə e” əəə gə дәдә 

2222 ә 20 ӧзәјә (şiə 3 ӧҝ̆и ә 



те) “әт 

4816) 2222 дә evlə xə), ... s esə ləl ә ул 

јат ЛА şilə əəə Аҹә ҸД ӘЛ ндә S sadə 
=5 əyal Әлә “əə (ә əə, Әӧбдәл дәб Gələ geyə (6228 

3425 66 3335, 499, әз 
ӧз о ӧдә ga ә sal Vey иләд 4 

сәд tərlə? 1 АЛ əd a zi ə zər, АЗ 

Әјәја sə si ayə ə çu 659 “0935 gaz ə lə, gi дә 

бз А zəl GƏ sə ә asl дн ДИ Лә oil s, 

ик әз озан ади. од alə ден 

дәдә ха 5 иб на də Де аз əbə озиДА 
Əəə Art AA ән Мә АМА Зән sal Lə Ал 

22. iyə РАР əziz üst 

za Zə Ы әх2 42 Бен “ədl ə әјәәәр 

Ӱз Cə Ər оз ол ах Ләл ӘВҸәтәзл Әәә s 

иә ələ. sə əə әдән Динә Хода ба әдәдә VAL 

əni zl əə, 2 Gəl bəm кәз дијә Sə” дәдә дә ә 

Әмән $ 5 Ӧ2лЈ" el) 5 дәәдәд ӧх yə iə ə дәј (5227 о 

əəə İsə Qəzəl ән ӧдә em s Azə ələş Ј2 Gölə, 

GƏLƏ онә бә —. ох һәдәдән 2400) 6113 

аҝа ik zal ә 2, 27 Ди 5 ФД аодазә Бә 

- ələ cy) silə LA ə 1, ou ərəbə Vos:ə) 

дә (o а Ла сәј mən ӧлә is ДВД Cə Ба ода ӧ 

ЕР ə дәнә dlə əl, sə ах әлан? 

5 Şeyx döəb . ... Е бәз. $ ЈА, əə 



İV.o Vel ДЈә- 

əb ur "əzəl 

2 ӧдә әәә ә әс oz azı as isə )2,2 2 cəb i$V əə l 

52 Хәа T əəə —. ə. 

AAA мә ааа әәә las qs ә ах әзәли 

əcələ . (öy S səl ozəl A di дән də kə) 385), S (əə vəsə 

aeləşə ək Gəl yəsinə iz € s Az cəhli səs 

02 Јол üş lələ ALA asl дын A 5 əəə əə sd мәдә 

ајә Мә ələyə ə ələ Әм ələ A səyə əməl ајә 

Оз О yəyə də əki əmrə ә pəblə a oldu ölə s dəs ayə, 

ҝәз Çə zu 38 yoz dəy əə: S əyə də ə Səy 

әәә дмә omə gəl (ələl О АЗ eE iss дә S” öz ak 

Ола yak ə 8, Ади ДА əə Дәб əbə Ди gəlk 

дӧзә də və) ә 5 səp Әәә 43 esl сә әм дӧ ар 

.022———. дадә Олкаб ә СӘ 9 

ә аз әә HA, 2 — . 6, ər di “ дәрә dəə, (əəə 

dəyə 22 әјә Вә ә 0,А ə A —.— sar 

о 25 SE азәр јәм Әл-әлә Söləyə 0862 

çəl 00. 49 ə ə . Əəə b Vəşblə 

m ab dz yə əl ayi вәд .- bsla ge ә әл 

ҺР əə a 222 2 Ел ӧзәә iz Әз əə M 
saa бәм ә yz gə Ел Əkər “əəə xüms S (5 yə 

GəL se 9 zə 14 sə sə zəl дә səsə İT 8 ә 

— (2 јәЗӱәси s әј әнә ол оз ez 



Vo Ələ ə ə M. 

| dək Әјӱх 

“ə di зә ӘДӘД мә Ур çəl SAYLI ӧдә әд ba GÖS одз ) 

252 zu əya də və, ә ба səl, vi dy silə oz ə örə) 

әм әз olaş de əəəbəl Sedi, ӧдә ан di З.Ә алә сун 

Bə”. 6, oəzledə əə XA ə ә 2 ələ БӘӘ Оз ә 2 

GB 23 ОВ Хан онә вәд A Аһ дән дә s нә los 

сәд дн АЛ ә | дә јә Ад ? =, üç ... Ӧз, 

Оут ӧтә9 ӧ= “2. Ј93 lu, M. тәг дадә $ əəə 

Ər ———.. — şe əy OB və cəd aslı 

ӧдә одәл - gər üzll бә əəə 0399 Sədi ol 4012, 

АЗ 8 са iz ид, кә ҝӧјсә, eylə Ora səna ələ vaxl işa, 

“şə isəikəli A дн АМавәк ә елә Бадә 

sə gəl ә, Sİ SUAL 843 2 Sə мәк 

222x — Хәзәл əzə ə зә Ла ölə həri .. üə) 

о = бад әј ајә ади Ев еәав ун боед2 Дәб 

ә. ә, ән ə ә ад әнә он әД ә јәеју 

ЈА до. дал ЕДА ан бә әз $ öməələ gəə İT. pu ğa 

ek alı əb əsl sələ ДӘ Sis əəə енмә "Şərə lələ 

“ələl — бә ӧз әзӱ ӘЛ ә лә ОЗ ЈА дән ә 

sə ӧз lə əli Је Дӧн də нә бзи ХҜ ARA) ан mək 
səl да dı. ааа, Gezi lr бәд AL, 3 

ә да * Һәә КЛАРА вер 

/ “ba 6 ər sezə ab. 



is. сују - 

Дӧн sə ƏLƏ ə ја бун rə Tİ ә Veli но лә 

Каки S işlək gə) јн онә әд dəl Вәәә ӘәЈи 

ЈА, АР Јад ə, S mol дә ölənə dəə oxlu 
“kəl sə sə Sus) AR gəl asıl, ok gəl əs əzə Tı ao од 

ә AST səy ад 2 əəə Qəl gəl əə əy əs 

КИ ogeov $ həəə ə 89. 

əsə Фә sə) Хол YÜ ozəl GE əəə səy Да yə dəə zə ast 

SA, 52-ҹи ә ада ol Дәб əyilər дә вәзн Ба, 

ola: ə әјҝ̆иса $a ə səəlil siy ə ola olay, Yk Јел 

тә ә ах əs вәз ОД С̧а ə esə ə Tə gə 

ӱзә ə mv Au 5 0.0... 

ə ə sə əs Gələ cə ək ә он $ sz, дә. ol 

ә zl д8 Азан əə дәдә 4, . Јәзди cəl m. 

Sizə “a ә (az TA fəsilə Şİ a ələ ə $£ 

Ӧзә ox si, əl Аз 0 ə. 

(əssə, S ƏSLA, dasi 
cə әбә əzəl 

səli səyə a də vəl A əə ӧз әәә 6 azəşl ə” Әәә) 

Sə, (sə yəölşə gəşlə a aəaəə əəə səl dəs sd 92 

“ol Нә pi gə 2289 28) = 2 Әлә зә 24 

“l-ə, Бәд хә әзәлә нә A rə Сд UŞ) 5До azə ə Y 

4 ук ərəb əl İLA, Özz as iyə (SƏLƏ Azə a İL маја 

əəə 4 дәдә ә "ик “6, Хол о сӧз Yə дә 8 бән 



“Uu bə b. 

Tay 2 5 ə. -.—. 2 .—. дәдә də вә) Деи v 

— 2. За нм әан çək “0 о rə” ӧәзУ 

QAS dersən "30 О yyə ə әдәд selə rə” дә 

maat әзин SAL 4 yəsi әл ад дә = әд 3. 

Qələbə çək әз ну Səsə һә GÖS əəə ән нә Јән 

ОД A Јәб salsa, gədə ə əş əzə ә 

Əzəl əb ду онә AA aa S ӘБ ә әзән бәд ан de şi, 

дәв бә gə ə s r ҹә ә sasn 29 56.69 049, 

мә zu ƏSİL ƏS əəə ca) dai s А Јән 

әллә gir ҹәз ә ад, HA TL бәк, Ələ ӘЛ АДР, Аз 

АР Оз мәна olla lə ДӘ әз оз ali Дәб деб 
дәб Сад ал Ана S GÖS ə дә аза əl зә әз 

ола әд ə ə Am. дао ад 

ə əə YA əl əya Од баб 
Asl oan ДА əə TT gə ədl Әб əəə əs s LL əsə 

вәә zən gəzməyi Јәб АЛ s ə Sə də gəl 224 

S A ə 4 ә ДӘ о yaz он дә јоз S32. 

ӧдә јә әдә уд 2425 јн əə ТЕ дән нә) əəən çə sə 

... Ai, ei Tə Şeə,,$ Бә yolu, әнд дк 22) 

бал Ар оз Да дә әз ДӘМ дә aş нә zə gəl - У 

Qəmə бәм РУЛ 

дәк ән зә дәдә TY, әз Gİ дн əli ӧз әд 
Ре Ləl lələ LİS “əli gə, təkyə 5 zə 40, . 

иә təb sədə dəmə ək ərə əba 



“4 mn Əs = 

КР ИН FAY т ДӘ һәд 

Зар ан әли дән За нә) (əə s о=ҹә едә Tİ бәдән esli 

2ə səl, . “əəə ə ӦЛӰ әд zəy Ҹи S əl “LA 

. ад3 ә ə ДӘ. ƏLA әд ду әд ад ДӘ ДӘ 

Әб блә, ә çə Әлә дә gel əbə aa, salı Əzələ 

әд ӧјән lə gəl бӧлә aş әз AA m ALLA kə 

Јәх бәд 6 ә ӧз јә Лә ӧз osa ələ ә 

gəl al ə sə ə 2 2, Azal alı ə sə 

ӘЛ ә ә нә дәмә doə əzə дә əə 

дә ələ Ӧзҹәә təkə əə ДӘ, sələ dəəə 

ӘЛ əşşi yab Sie 15 ә6 əl бәдә sələ (3 дәтән 

o. ЕР ЛЛ 

ду. 38 зд səyə ə səl Ан ТЛ ӧд ER 
АТА ŞUAL-aaş, “oli əə Le, asli əl ag səd 

sə ә geyi ә о ә од 4 so (ə YY. xə? sal 

һаа, Ван нә əli zə Həə S əza, АТА drs ә 
КЕТ ет 

65 

“Ла özə yas ərəb əəə јә Ӧзӱ alay зә 5 44- eezü 

olu, üə, asl евдә Ы ее 5 дәј də ə) Хол S sə Val 

Од (ӧз dl вә, ә ə. de əə 5 çəni идә dirə 

дафм бол ОЛ — 0 Аба да е 



ту (7-4 

Әәә ҹә Ələs лә онә əə 3 јн on Cə ӘЖ ОЈ" ön 

292 бәзәз Cə ӦЖ omə — (95 eylə ai vəl əl 

ə... ə S yədlədə ) yemlə zə 

ӧдә len A Кәб, вә әд ә ар sə ək sizə di 

məhzələk ə ӧлә ӘЛ јән Кәб zali ди əəə 

U” ә ələ ӧд, ipə “— dəsi ӧдәјән дә 

çə дәнә və ədl 20. дһ ДА əəə, нд) çəl “ə аб дмә дә 4 59 

ам Ад əzə Ӱ. oxla əyə əsə çə ӧ 6, әдән alə və) 85), 

Әәә ад садә әнә ји.4.- ҺД дилә 5 ЈА 

ӧзу дәв az kis BÜL вәдә. Zi kəm .—... Ə səl 

ə. Ех Zə әз ә Ја au кк çək ол 1 sə 

x... Ər 1 34 " 930 və İAS вә әдәдә — 

Ј=8 ба $ ј- әд səyə o 25: 292 Ҹә зә) 98332 6 gs ələl 

ӦЈДӘ од əə 4 ҝејд s... 4-3 ni " ələ 

ürə örə 4 ҹ ......,. $ şələ, osa ə 345 бе? za вәд 

67 Бә - əy elə yala, gedis y- 5 əəə el о 

ədayla AR əə ду 16-дә xa, Һәм Ву - ӧдә 5 lərə 

зә Sizə ə, Səba əb ӧз - дә һә nə çək oo asl sə YU 

ur әд ӧлән ӧл әз һәд әзаб 04 6404, 

AA әзди ӱнә İY аг  ОҺДӘ Лу sə SAA 

әәә әд Ылә SAL Ад ӧд s ә 

dəə) Бәз зај әда әз 412 5 о елә üs “bə 

GəL aşsa yəy ea ОЛ, s 2227 

s .. ди oədələ esə zz əl садә 52 әд dəzlə- 



bi 4 ə ә 

ДА o тл иб Хәтти к* İyl дә о) әз 

göyü əə 289) A — ... S kə) Дад әв od 

мҝ зә сә 3t lzabaz 485 Әлә од АД ЈА,2 əə s 

Ат. Ge дә də səsilə Али s sə ə 4, 

5.80. ə ид Və 24 дә 

кәз ДӘДӘ һән әз әл-әл У əl дә да ә садә lə 

ВӘ 6 2222) sə, П orda (əə ӧз” од “lad ДӰЗ 

Ел ЛЛ дадә ӧлә ад İP özəyi дә 

İsə ol Әз Дәб ӦЗ ә sul Әәә воаәдоз" 

əə ezəə) ДА, Cə” РУ 1, әм 

әәә ан 0413 3,5 д. kəm ələk rət məsu 555, 

онә S ze, ə. $ö 29-ə 

әз əbə əzəl 

mə əəə S əə әз Вә on a zə əl од онеә) 

zəl Ələ da zy dlə ə Ӧд 22 ym on 253 әд də 

2.0 .. : gi ә ОЛА сәзә Лә se онә Т 

sər әәә 51.) 5, məə дә 563" тә ол 

— Ылә ыы V əə һәму Вә дә 43) 2 

2555.2-0-1. ја ан онә нм идрә 
Әәә 5 зд 6 сә —.. Qaz əl lg m? əəə 

ç ҝәз əə “el ДИ ада адлә ezl тәх sət 

Әдән Özəl, 1 Qəbz ео јә әда ә Х он нә $ zə, 

әлә Аб ка pu Дәб ә анд ə 



VA Әәә Iyi. 

ә вӱ km ə lə m 0 “. әд с. ә AL, 

ифадә дә дә лл rə ə ə ən 

AL ә odla 5. ox lz аз лу 634 olla dal əz 
Әз онә Ы Ы ә S, ə 6 Şi dəəə gələ 

SS ozəl ӘДӘ о = ӘЛ ələ an əzəl e”A dəl əx 

ијун аӧәв ДА А səl AL тәк мәдә səd) $ öədlrəŞ) 
ӧнә әда Дәфә јән зә АР дә, s ДӘДӘ Оауә 

ӧҹәә/ əə ЕР $ ölə РУЛ 

(əyə AL 4 də sal онә 4023 дә Аз он sədlesy3) 

Aİ ДӘ. Әвозә 445 14 5, Sul, әзән дәнә 

“əzəl 9-8 әд. r” алә =, rl дӧ. x———.". 

SETƏLƏ səəəl ə ələyə səli зәды. 6. əş? ОД ŞU ә. 

АД әјди S - Go ə “ Вә. ӘС јнӘ 

3.0... rə? ода, özl дәдә xəzəl al 

идә zu .. əbə Şəir əəə) ә esi, əə 

Са ала О әнә sök Ü дә xn lere 

.—... ələ, Јекә Şə dəs (бин: 
və) 5 “əsə 2 ҺА ә 4 

əyə Ел әзәм SƏLA Сәд s “Gə. 

A 1, A Seç sal ЈА Зән sə gələli əzizi, 

дәј GəL ә “əs əlli siz Ge 52 фит əx 

Pasa 5 Еј kəs иб AMA ду ад sə Sexi gedə 5 2 

ӧлә сун 913 is 235 o215 esə 1” sls Гә алә əsə 

ә S əksə Er дәлә əyə и bəzək gədə oz $ zə 



лә £. уз 

4 AL Tv tə ә 222 su "ə və M” ҝә ә 

“ ə АР Ку 

Рә иҹә gəl s 222 xl uş las yə ӧл әз 22 ади ə 

çək = s az Дан ә = ДҸ лә ан Te Дәдә ox) 

әм БӘӘ әд ув Мә нә) әд лин Тә иә ОЛ иә 

ӧдә m gəz әд ә јад cə 43, нә çü аб вә, ӧзәк 

Ән лә ә sul os ЫХ esi, Ləl 33 53 ə 

əzm gele sü Дан aş Ləl sı вәә gədik әәә 

oü adə ӧд әдәб. ss әз84) Ад. ӧд 6 ә gə TY 

Оба ӧд әд ә дәвә işi ох, Cə әз ələ 

əl AZAY AL sl s ee mə stil seçə S ə .TA o. 

səl əb sə, гәдди sələ SAL ə s A əl asli esli 
r ҝл ЈА Ас mə Siz 5244, дә ә Ӧд gözə Yi 

12. Хәзәл 

= ürə 

(dəə ək səələl, əd osa os osşl o di ə S əza 
ӧз alir гәд МЕРИ zəl dlə oi$ 2 olə ol 

дәјә 25 emi Дә kəl Cr əsə гәд 2, ЈА Аәзом 

оз бәз из зә 6 ОД əəə əmə ilə əyə özəl 

ətə әв Әб ләл, ви 5 әлә" фә ҝә ҝәми 

ох ә ӦЗ дәк asələ ə əsəylyyə əs aşya, assi iş zə sərt 
да Saa yil Ада. Sos ayəsi ал бамдә 

оз С̧анду alə sm əzəli A a SA səsə 
Oooo 



Һә “ат 

lə gə —ə en лә ә 6, ə zu A . 0 

ƏT əə ə xi əə .. oxlu dəbə gə o ə 

oəsəlılusa sul əə ələ ül əsə SS Qi, od Ələ) o ox 

әд əs 214 Зәр ә el oəbəəll — иб 

— -———— 
“əksə $ gələ öl әдән əzə əə 28ə,,A Sea 

2502 s... Əəə a Əməyə ДӘ DİS әв дә дә 6, 2 

О әм ә Је sə sələ əmi ələiə gel r ә 

(səl одда 6) Səbə ir əə ("222 .“—” zə ә 

вә məmə asla ја ol, дә İT azə əl 16 isə 

ҝӧз İR ə ә Коул әл Фк səl Ss, еди сәдв едә 

əsə ҸӘ лә дә alə ә 6 Аза ss ДӘ $ 049, 

дәбә sələ Бел ( ==9 Һама дала də $ Xəz 

о22 — OMƏ ə özl 24 ә 4 Һә һәд ҝә 0243, 

“bəsə gəl Gə zə ХХ Лзнәд ән Әзәәә Ас 2” ӧз. 34 

yəyə дәнә Јод çəl од se, İY Salır 4, 5601, 692 

Əə ја о — əli Едә “oğ ——... У 

вә əkə ələ За ЈА a ди 

ӦЗ o 203 О ә GUBA əst оЗә он ə hədə 

—. 2, Аз ә 43 әда ola əə o “ын 

-.———r. Göyə ə S ox 3 əə əsə Aİ 

“as 227202 olla gl əlsə zə 0000. os 

esə oz, Göl онә По дән əəə gi 1 одәә 

Ја әт zə s ҝә әм ә dləə ен дә ЈАР дә 



До 2. Ələ ə ə 

əəə Әәә s сӱф вәд ox? Şölə S əəə 6 4lssyə ər. 

üzə əəə əzə si вә sosis sədə 

59, çəsd Әәә Әлә әбу səylə бә 1 69 1 Әәә 

Gədə 33 ə) ələ Lə, iss, anə m: səl çə uk ијдә 
вә кас dy as və 03) 512 sə ərə ндә ОЗ sələ 

Ја әд Аза еләјә əə os” дӱ TY asa әәә əs ələl) 

мә dəə Т 696) 43 дәк әдәдә 295ə)1395 3 әлдә “səyə əə 

әзм Јән ələ asaq gələ ə alə azə rr бәд is lə 

(ələ ə əəə ya əə СЕР ЕР УРЛ 

os Şal, arar ијд дә дә Фи вә АЛ alə ə? 

РЕА sə əə 424, км 

Лә yə a бә sələ əzə ss? üzə Əz yal, TY 641, lələ Az 

ӧгә ТЛ 6әбӱ us Ји ələyə әзәлә alu alə vəzə ə isə) 

бе Gən 2 од Ӧзәјхәјә ə də səli дә” əə ” ƏTƏ ə 

Мәбуд ə, dəyə yə, А səb gələ 

Әәә әд әм Јӱ ala siya вә saç sx öyə ә 

o təəs Әәә әд заза çə ük: 4, 

şəbə ələ asla s” Some аб 1 634 дә, uk dlə 220 
ӧдә əə VT. 6534 лә 4484, (su SİRələ5 (əx) sə ӧјмда Мә ӧлә 

им ә gəbə asa AA gəşlşə ə səli bəsi s Özəl uşu 

Оз ск 2) — peş ад бә zə əə yə əv 

(səv) ДӘ ük ə ul s di әз səl ә аДӦР si gə sə 

oz ələl A səl - сәј ај вә? Şəm çiy Yi 

асан әзәтә səl A од, Ҝ- 6 sal Д, јх. Ә ә 
Оооо 2 



– ƏL r нә 

əsəs — ОХа Dəm јән Кәбә xə AŞMA = də 

Әәә әәә çə 2 S вә Дӱ gə əə sil 345 4 6941, 

gülə, зә хә üfəə Y Sədə alu ə asa səyə çə дә ertə 

әз an al oy əl asa) aaşlə Зән хи 295 213770 вә 

PİAMFUFTA дузлу (Вә ан вәф Аз ин әәә 

45 uk 64, пи Әз uz 68, ə, әнә Ли, 

иб ӘА oğla СА ә тә 054, 12) әәә 6 əkə ӧд əə) əəə 

osəyləyə ət asa ze A Ə ӦЗ ӧдә əs yədə ə A вәд zə 

ӧдә сда Gə ələyə, 12 A дмә вәф) дә. ӦЗ 

gə səb Хәр ОЗ и ӧз әдәдә Gələ лә). вәд 

әәә ətə əzə ОК Ох иә sl бә ə вәә) 

Да cəl dəə sələ, ӦЗ О ал 9 зә Н asal 

azil pə ə sək 209 2. oəşlə 2 ӦӘЛӘ ДВД лт salı 

dö)əyə ə İF. вәд çə дәлә kə дә дӧ ӧдә ӘЛ səlli, 

алә ид ə сәфи çə ӧз əyal əssə 9 Һә аз GbBA 

səb əzə dəblə ја eyəylə ə ə” vəli он 413 дә bz ə Ев 

“293 031) eye) ”. Özü зи eyələə ”. ur... 

əmə al səy əyə özl sa zə əə s Sə TU asaq çə diyə 

Gəh əəə əzələdə əə ss dəy вәд Лу Јиб. ӦЗ оз 
sə A иә Şə əy вәд uşa ə si əy salı 

ә A AL әнә дә ДӘ A də sələ la уб Sə). 

GƏLƏ sab yə ələyyə aəadişə 3 1A səlli ə azə oz slvasabəə 

әлә ов it asa aad, ов Сам çəxik slələə 

дәвә yə әј ӧз daz di 8 adl oya” Şə, al дә 



му. (il .. ә 

(5? (AŞ | da, YAYI aq” од ИЛ С24 Vəə 

oz 4 Әәә 0 * 

ә əzə zə 

23 El ələ Әлә sl ələ əb динә sə ӧгә 

84 əsə ələl Ӧз ӧдә Т вә elə дәхи ә 

—. gə Әз әлә asəll Elə Он səslə ә 3 ük səğlə 

ə dəl дә ба вн sə гәзәб идә" saz, Д9 əə 

ə, ада ад əsəb əəə, 5 694) ә дә eu ə 8893 ә" 

ОЛА 8 ә ады вәс уб д онЛӘ oa çi әәә 

дәјә О ОЛ oləl səla sə sə дә Fi Gölə Од 

“12 ади вә əl əsə yə ә ади Јибәл sal дә 
- oda мә ölə oya də әд 8 сдә ја sə ә sə 

dib səbə ја gala aza ӧдә ДӘ 5 səl səs sə M 

əb Əəə əl saul ym sə oil əsə gl sə sz вәдә 

әј ә аҝ̆а Дәјди ад ə iba nana 

vi poe ələr с ә aa. Ac 

Ов əl əli səylə dət 634 pə dələ əs т- 

КР əəə aşiB əz əəə a şə 
ӧлән 6ХА ə dl gə (əsa) əəə eye тк. ele” 

вәә azə ӧдә 43z.isa öylə əzəl sə ен 39 Gel əsə 

dəsi sə ald, Там işi pilə Он silə ə 39 389 

İB хә оба әјә) ДӘ Јал ФоОзи ОЗ aş ҹ̧ән və 

ӧзәзә 5 вәба sə ə 644 pə olə33ə (əbə ДӘ Он oz ya 



£. Əs- ил 

ələyə sə ə YU əzəl Gələ eləbil sy əə üzə sə iii “xə 19 ə 

зәдә вәд Лә дҝ̆ 30 ә ou, кы ələ ə әнә 

вәд әд вә? Şol .... ТИ səl els üə ə ül, eəsdi 

4 о әб4 “ələl ələ El ə оз ra 

46 ou (b zə ələyyə oa əsə gəh 694 UL əəə VA ЕА 

ələş üb gel Si əsi әәә sələ, Mal yə əbə ӘЛ 

ӧд ә 16 aşa әл әд $ asa, Ара ӧд оз 

һәл Sl ol olla olen cəlb ән Јаз 3 ge” 
вә лу nər ev əzəl 4$ ol isə əl sələ, əyləşə ə 0941, 
2 yi oa ge əə sl ə üz gəl yə ozu səylə Ы 

“36 9 1 —. ол asələ ei ə gə səl 

ӧз tə: 24 2 əəə 5 бәд мддә ДӘ дә дӧлә о) sət 

ӧдә ӧӦФ ol ə 5, Uş yasa Дәр ӧдӧ9, rək Şu 

бә özl əy məə азда Gələ ə ə a sə АМ əs 

дәјә вә ӧдә дадә ge s дә 64 Д95, 

(ələ ələyə özəl ӧд ssl мә әјә le si əyilə 

да zədə os мәдә zən ви вә ад aş зы 4 
Gİ ama СА ә ə јә üzən бј уб дә дәбә işə ә 6 

Әла ди ls zə сәбә сәд Да ул ә бә АСод 

РС oya səl ALA sək s məl əə gə əx 

вәд дә сәј ДӘ зәдә ИЗ әәә 221 

ӧз ə Әәә оРЗә әј ад од ӧлә 2А вәд odlu схә Әлә 

əl şbözə ok 2 ül sələ, saza ДӘ ЈА əə 

ДӘ лох аә Ӧз ӧд əbəşəl ölə it вә До 



hü изә 

озддә ДӘ ЕТ вәд oa) Ох ОДД ələ söls ok Је 

səl elə дә ду asa ailə 8 ә əə) Ӧн вәә 

əəə диди ДӘ ə AA ə 9 elə xsl ад "1 од 

КР £ səl b olla 22 

кәһәр asa alə Ole asl 64. Ја ә дәми 

ДӘ ә A səl ДА Sə səl Лу Олд ƏN “İydə 

(səl) c” sz 5 aşı zə əə əə) dal 2222 Sbə x səl 

ək su saa Bə ла əə 

səylə ləl Şən ЈР 3) ӧӘДә аз ук ssl оЛуБәУ 
дәф әз onur Ə бә А вәд дә да 
ДӘ әз дә уз одуҝ̆у вәд lə yə oll ааа q 

ә ОЛ alə Әлә ве 1 asaq Ӧз дӧз8 ДӘ ӧз? 

ӧлӱ ов əə sal iL dər odlu göz od A lost 

әлә әһд вә (lo olu ӧздә Ја бә? sələ də 

Qolu ән in 6 92 дә 65 alə ala, özl 

КР РН ei ə əə S alə lə 

дәмә ә isə АФР ТИ 

КГ asla əə ələ sal sə AA se 
sea дн zm ə x vəl ds uv ən də ә Qə Даҝ olkə 
os del eLə əsə ik yə s ибн ə. 265 

сәд oda ә Сад AYI yz вә? әјә ол alş 

һәзб ДАК Ад Др зә ДИ ДӘ ә LAL 

әјә мәдә ӧдә ән әз əəə... 

дәбә ОЗ ә бу səl дә ја dələ ЈЕР cal әәә 



иә İFA 

вә ду gi 3ə eliyə sələ əəə ə АД 033 13 yə 

ЕР Ад әфиозум. 

дәбдә Хас ә Да ол oxələ 331 oz 

ekin əz GB) 9 Ба Göylə sə sədə —- 29. 
gə odlu, gal СА Gİ os ә дадә әәә Је д 

ак iy səd AA zy вәд q Јеҝ db yas ə” sə, 039 . 

Әв Дәә уд Рә ә. ан Лу 38 ви Gözələ ад әд 
Rü Да YA ssa zə əə ədl əə на gəbə са 

5. әмәји = Мәс, ə әд (əəə sə) M aslan 

ə R Һз бзи əzəl sək = МА ама Дӱз ӧлән 

Ода TL БА ДӘ də əsi ya ха səl Оз бзи zi ХХ бә 
UL ӧд Uz əs səl әдән За ә ə əəə Һе 

Ölə зә әлан нд енә asil ад ə dese oSəTi вәд 

çı Ал Ps gəl səb 43 зд 23.) Uasad əlkə) 

tz ə ибн LARA ə he әз ӧлә Ҝәдә аб ələ asaq 

од тк вәл Ay asl ӧдә зәј КаТт yə gi ol, ozan 
Зати аза Алы иди ЗА 

әл əə ol он ДӘ Sa sk ol Лу Tə x 4 uş, 

QAB sə səyi ə 694 QALA sesi Мәнә Јә аб әз 

pək лә ә сәд ДӘ Јуҝ̆ ТЛ вәд Лу 364, sə 

ər ӧдә AU ЈР 

ə ss zə 

КР ə gə, səlis ele ox də Səsi le əsə 
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Ələs oy ə su, ıl 92 esə бә с=ӧ Ҝел Дак : 

ӧвә5) Ӧд ә qəyəəə ә иә едә Gə дон səl 

$ Әз sa ДӘ ӘЛ yala əzləs дә, ӦӦбә dəə dəlisi. 

ӦзӘ да ir Azı ӧд әдәдә əəə la, lə üə əzəl 

zu ЈӘ Од ӘӘЛ 25 oya) aş ola siklə səl usb o5lə gəə | 

əəə py arə бәз зәдә КГ əə əz он | 

Оз ја ӧлмә әд әнддә 413 dlə pə  Ҹәдәл кок 2 

89 ӧдә әзәлә әз нәр mda əə ə ələl ə, 

dlə çə səyə 38 əlS az . səs ləy 132 əə al, els 4 

Лә дәхи səyə aşma ə əə pə səyə Әедә arı 

pəs сајә 2 Әл 013 34 әдәдә ə 54 д2 Әәә R 

Сәд gə dlə çə дәјә сәд (4054 4534 КМ ЈИ ду 

ob SAL, esə Зән sə, ДӘ уд S Şəkli әз дә 

ОЗ ДӘ фәләк də ə) Хәзан çək vr... 

Дӱн ol ӧлә кәз az ə məyi səl S əə sy ol ois 

. “sələ 0246 зәдә s әдәб Ди Јаҝ̆оз дә За нә Жәдәлә R 

едә (yx ə хә ə. ЈА sə 

x. 2263 сәлӧф сәјә 69 мә әзл од bəb сиј О2,1 ə. 

4991) oa әј ба saa DA АБ 4. .-. E c... söylə 

Dad иә Da ə zə ə ƏRİ АР ИЛИ Siz əsl AS 

бәк фә S əyi ә o? (ps ə s (SA iş əsir 
əy yay b, səsə, ӘЛ sə Ty ƏZAN əb “s әзди cl 

səy TE ән 5 ob gəbə Озиә Siz ə дм aş 

али "MY. uğ” алә 22 ад гә дәб ӧзӱ, ə. Öl aaz oy Aş 



Əsİr .- ит. 

Әалу вәф бә .. NƏR ОЗ ӧдә әз də әд Gölə 

əəə VA вә RA yə adi sələ ya ol çul иә S вәдә әз gölə 

әз aaa сә ал 1А asələ јн О СА 449 ə Ssəzə әз göylə 

вә əbə vəyə Т. isə) ә yə ән ol gəli Сао əyə 

ҝӧзә Ји ük Әби Sisal b iə sələ səl əzəl dəl 

| УРЛ Од Сәд сдә 

ха) zə 

ərə ВЕ uşu Ağu sə səli 4631295 ӧз) 

3 а— lə 07763 pəs omə ӧлә döz cəli GeLə ə 

әб ҝә, ХҜ әт вәид gədə sələ, səl 

КР Х Оз ƏSLA sayl səd Solo Sü ам 

оәз 6 ədə “məl ə örə 694 ӧ5 44,,, бә ӧлә мы 6 

иәӧ39 ün əəə? (sə azə 4 Ди eyələşə 94 bel Gədə Göz 

ӧдә мә gə дәә xul Öl сј ə ərz бәјә ss? 5 özel 

əhl ада sə 3 asa dəəə Lə od, əzəl әлә Al дә 

Ül nəl ЈА,Ас̧ Сб Sə 566 2 ə .5 

ода зә ә şal i9by şə səy işlalsslş ba dəyə, əli 5 
“əəə SA Дад дәб zə gə A о .—.. ијә 

0.0 * —— pek 2 əlan 
әд a, ül ӧз 4, sə ə ədl elli ədu фә 
ва Ыл дәвәјә Ајә бл ндн 

оду sə sə, Как Әз әәә илдә öəyləlsəb) 065 

dəva Ay yz gə ə dələ zə ələl əl-əl ŞU əsəd 
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ЛА Дәз әз ab Şə s dd ə aa əbə dəbə 

дәдә əə və ə lə əə əə ә АДИ Sə sil əl 

ӧмә За yə 3 23) zü Јән дәни ŞU 

ОД әда ozəl Sə Дӧдә asas Боз 40, 5 

У 2222 Хәд ARTAR. 16-44,2 xəz sərik ələ 23 

сәј əsə əlilə ə 426, 49 ӘЛ гә ав әд дән 

гн ӘРИ Әз ӧмә ан ələ gədə дһ ə səsli ДА аб 

ӧдә ој әз S ӧд, əza 5, bz Aşa, Gəzi 

əssə 42 xd AA sə sa Azə a 

КБ АБ иб бә. 1 $o AA zə ada 4 

sək дә öziyə adl ӱзӱ ə, ЈА, $ 66235 asa 

.— xn... hu... 
с də ДӰЛЛ məyə бәд јә Әб al əəə gl 

55. ЛАД УН 
Sözü 23 дӱ о дәб 419 ә зәдә s şət yəy 

əə ə sə бл ozləl sadi ls Ола özləiəə ə” 

əy əə nil аб əs alsa lz saa 

Әз Әз әдән дәб јә ах диб ән вә? јни Даи 

бӱ, Дӱн ҹиб gə дӱ əəə asli 3) Д81 о: 

Аза ə əkən iz əəən аз Од usd 2 sz Ау 

rs gər sis yora mik is ми 
məs ə yal alu, dəə m səsə ələ 49 ox Ş sə” Şözəi 

за, S əyər dəə ә 62 ӦЗ əəə dəy zə ӧд 

оз ад ən Әбд, ӧд меј 2 TT zü əs ə 
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ort ӦЛӘ s 2 2 25, 28 3, 5, (6 Yo Ы бә dy? бај 

ЛәҸ 22 аг zə” 2 zə oö/5ə25 S кд ӧдә 1 

дә Az üz əzələ 49.3 әдәб gə oğ s TÜ 

slayt ӧлә go, “ələl sə AS Дак алә çi Tər 

ələ, 23) Gel ӧн әнә Луз 419 аз ҺА =... 

əəə gə? 

дәв. səsi də lə ə olaya lə əə дә gəl 

gtə о yelə ЈИ. ВӘ блә səyə səl ge SU 

dE aş əə mə S əlilə ələl səsi балон ола US 
әәжә?ә əbə адлә Оса Әсәр 228 сиј 92 базәу Т o, 

Әв о Ән вә özəğ 204 də Әәә gələşə 

ol öl Də 6, әнә ə ӦЗ oy xal дә gələşə де 

ə un çə Оз аб дә aa ə ə 9 əəə əz əl 32: enə 2.5 do 

әд —.—. идә Ozun xam sy аз ӧдә ozu Tan Q o Şə s 

ə ə ə = О4 893 /ҝ 4 405 

uş Суи Az ə КОР $ дә И.А ән ölə зә 1 АД вәә 

ал. бу Бикә ә ах əzə də zə 

sl) dalı isə ЕДӘ ə әд 243 ALL ә од SA £ əb, 

Адла gə AA ələ əzə Лӱд oz, S gə, əS вәд gəssl 

ду Ы зәҹ dils ana əə Qə 3 Л əyə ə ep A 

ӧз 5 әрә dlə və əyə 3 əli —ai саһ bəra Ole дә bəst 

gə gəzə фә daz çə s ә əv 22: gə əəl ək oy) əsə əbə 

$ 59 Ад ӱзә Бә gə ƏL yz Azan дә 3, 



итә tə ə 

Əv gəl әд ə, vəsi с дәдә 5420 ә, Ето СХә 

ə З.. 1... аҝ̆ Әәдәә сә ük d SA дәбә од 

ә ələl ə әд sət Qəbul на eu 415: 2 од окб os, 

OS ve, oöə дә bəzi ələ səl ә Sİ ә ед Oda əə 

(bəl кә ӧдә Вә дәдә pz yaşl aaa дадә сәд. АЗ 

озаЛ ду 99 әдән 3 дә 30 мн сәда Aİ sezə iz ка 

Әлдә yeli .. дӧзӘ әз ә təbə əə әд $ü sələ ӧз) əvə 

İsə yə əəən də əə КОЛ а Əzələ elə Әби s, (lə. Ан 

әзәлә 6) — дән, gərə 82 əl ə вдә dəbə ul ə- 

Ы вВәәз әз əəə b sal də одла нә adim $ əəə 

Оз сдә $ əzəli sələn уду ul Јәд3 6992 səfə) 

ƏR yət Вә əə бу бл ода әл sə Ӧз од бл 

Јаз ҝӧ аһ ə ди Ӧз әд ә Јас о) 

ЈА ... —- Мо . ük дә ə” Оз ду 

СА “ dü Year əə əə ə” дә. in “şala “ 

3846. 2 КОРТ јо yə ə A Ҹо бә дәдә әл 

=Уд Заб бә ə omə) 3ə 34 оз 4995) 152 

ӧд 4 043, 1: огн92 оба әд бидә од əkə 

oşləsv TE — İY əə dəm: 2 OLU şəri ələk aşı 

дадә), və сәәлә aa, ağ oa ga ələ sən, əyən, 

ид ələ с УД сәј) , ağ, adla ə əl Ҝәдә Aş бәлкә 

vəl “əhə də əə Бәд әз ҜӘ sl a zs 

ol səs si АБ әв 321 әд Ын јнә ә odlU 49 ou, 



tə ə ит 

“əəə ә izə ОЛ, 16 Да до səl cal 96, 

ӧз дӱ 39 сн Де öləs ... X әд “МА дӱә 

ҝәр ИКИ зә ə” әв ələ әзәлә ələk, 

ümu xər әми ә dei аа Yİ ədəbə $ S 

oralı ələ) АР sə ТЛ ДА сәри вәд нән әд да So 

AU ə sə, ə ТУ bz DU Мә 5 ала əs ЫҸ 

ələ ləyə) Gö Мајә ӧәб as ək as” веб səsi 

pəs ӘЛ Ӧс ӧнә да дә VA gös xə) 

4902 ај Мә AS ӱзӱ д "boz 3 ŞÜA yesə, iL 

әәә әләт" gəl SU lə ool, isə ƏLLİ əzə 

Cc?” 9-9 ən SöləS cəyi ÖR a ə sək ЕЈ 

damə em oy bas Кәб $ kə дәб Şu düz 02 

—.. ӧз За, “ləsi Әәә ələ Əzələ) ЈӘ? дә “səbə Оз Һә 

rid. 
DəSİQ əyal dəl el a, yədə Си ә Sə səyi 

Ом əl ӧдә Әмән ОЗ ” 34 dəs arayır “a əy 

45. әз ода ома Sözə ә gəl ə ələ ја xələl 49 

Оз ya əə sələ ə əə ya Оха Ји ЈЗ Bə ya =: ) zəl 

dis öm ОЗ ә дәј 22 Әзим ЈФУ əs дәбә сл Gel дә 

РРРҺР РС 1 ҝә ÖR əl 

$ ələ) əə S әәә aş zən, од gə sər 5 

use əsl иә дә 23) 635) 32, Şar...” 

Asa ох) üz əəki əəə ua Ə әәә 2 
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"ea və 236, Lə Ән ба sz əssə дә ŞəS) 

әд дә sələ səm Sus də sələ дә sə ələ osas 

ӧзәк ox) дәм де әКо4 dək (3995 ҝӱлә о. 

ӘД səylə ӧ. okİ3 Yİ хуҝ̆ох si Əəə ОЛ Ди eyəyləşə 

ок ДА xə 0523) 0бд Sə sə әдәб ә1- şə 
s КЕТ os ə əl əəə (əəə ə şə 

əəə ir ğu Əyə alu) əə əb “əvə ədl sö ə3 Әуад Сир. 

də 49:03) əs вал sal Ад зә ә ЗА ox ələ, 

= З=ј/ Yas 1 оз кә ә iydə də)ləyə ölə 

A, alə Əzələ dəblə әзди 1, s, öz GU 

Rə AR gəl a 49 əksə) de 6) yes “İM 
dəb gəl səl as, сәд əbi Әб səl ar... 

pə вәд aa A omə dl? soz El ӧдә üns səf Әәә 

əyə zər дә sə ə ənla ДА ә daz əə ə səli 

ssa qə Aaa RA A əxa ЗД pələlsə, s 4 əsə Alə ə 

зан SİL ә “ә Özəl əs əə әд бәдә 

əs AS əə sədd Səs М.Ӧ) 1 зәдә R aaa онә 

49 əsl A yed ”“=ҹ дә ələyə аслан gəl öyə 

sam QƏSİ yl ДЕ zü дан әзән 5 әд 22 

дәајәјә dəə Yi əə Мә səyi yi ələl әд ӧлӱ əsə əəə 

535, вәз уб аз Ји əə јә) ӧјә diz әдәб ед zə, Səs, 

S yə ə ələ вдә səy TL səl ејб səl ӱздә әјә əli 

məl (ə 5 Şər ӧд aa, Д 28 ДӘ 457 = әда 

“məə amm вә Şölə ә Ti oz dam as? онә vəsl ll 
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“əyə ə, ли "ə. әд gəzə Aş 4, дал А .. 

ӘМТ. Dəbə au əyə yən gyməəyə gaz Gəz см əəə 

Ali mə S səl ə əli Дузал ә од pl 055 

аҝ̆ yeli ALA gh o sə, 49 0s$ бәз ох ol üzən 

Ән ә Dəvə ӧл səpə əkək әт ок дә 
ола aşa sə dəm бә S бил ад 
du 257 1-6 јд Н. s də ə Sə (3-4 4) 

“3 ə Ӧд 2 AS əə xə öö əə ələmi 

КЕТ 
оәзҝд дә ӧд ада ağ, за о ила әлдә о 

ek əzizə 
oda 439: gə)əə sən Göyə ДӘ Әлә əzə da ə əyə 

әз О: zə iz əsəl 19:06 ə Мо ЈМ si Од Gk 

(yr öyə)ləəə ƏS) әз әз ox də Әәә səmi daki км 

oyəğlə9ə 95 бәд zə Рә cə sa ə ЕЛ- вәс 

Оз Р yas alası Ələ О ҝә ӱд Ок блә esizi 

Ож бәд = әдәддә? ди Одун сиј Əlik Gi səla фә ƏSLA s 

a Доҝ̆а, бы ə Sul də ək yelə 
“İİ əet Аздә ada lə səl ölənə дә ЕР лә 

-. 494, Дул əmə Ev əəə ül ə д.ә дһ SAəİŞ 

Era : iə. уб ән zəy Əəziəl gə” 5 хә бј Fr S əb 

хәз MA аб oil s sər rə” Əz aza Aİ a a3 

Әб şəmi cəl də sələ әдән ДӘ Asa ŞA əmə, lə 
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Görə M gal yaz asl iyə dd sə oa, s asli, isə, 

LA Сәнә dE yənə gə Ay sal с ol omə 

дә sək Sizə һәб aş: özl нм әјди ӘтҸәР 
əəə әд a АД ozəl di ән səl АБ 3-дә 

Зил ад, 52 бәм ә əə də və əsə ə r 

dəəə dəy нә yemə asi (Şi) də дк 40 ә o. 

Əd 383 sü dəyS .... gul Gb алә səl 608 

Dəm sələ dA дәдә O о дән ARE ә yyə saa 

səylə dələ зә 6) ан Задә sələ YU yas əsə Voxldə 

ə ә Ун әз ӧдә ун әј 6 әј Gəsb 1, јә ə 

Ӧдә ələ бә sələ ӧд ә səlis ələ sasza- mz adə 

GəL əə, oz dəə A şə de zz әнддә Ја 29 

Gə aqil Aş əs alə 5/00 Əzələ sə “35 ozəlluslə 

әз аһ də əə əRə3 əy вә ән yə vəyə Et oa dəb 

“əkə ə TL јә бә ӱн Od yə və ə iylə 33 alı yə уз b сзәјә 

ӧз İB yə dlə əs əsə ок adi ol ələ- sə isə Әәә ölə 

Хәјал әт səd, əyə Şa Ae ələ as 2 

ӧз dəəə оә= 4903 Дәдә dəə əyi ФА daz 
Gəzib asi oll uş QALA әд sən sə34 zə Әб ALA 
əəə Şə əl дәмәк ayə zəl səlli yə əə 5 Ад an 

22227 3 

ə əs çə 

ez öd 35 ələ сәј cəlil суда әда şələ ləl ədə 
03 ха ölə ə 2 дә oəsi ələ dadə A сӧзлә суда $ əs a аҝ̆ 

Pppp 



Вн 

гу. “TA 

1000 сасјы? 20. 6 “Az Ara “ə ovçu 

PAR ә әд 5 аәл / ә аб ее әјә vəyə әз? TY. вәл, 

вәд әјә әт sələ sə sədə me. sə yəyə üsuli ez 
əə aa ə Y£ üsul Ад ə ә) әлдә ələ ise ДӘ дә оз 

Дӧн əley сдә səl вәә sə ә дәдә 

ә əzə 2 

ав. ӧдә 43 Да raq вәја сәф СХә əə 

“əyən ərdə pen pə сдә ə ə asa SA зә ији sə ә əmə 
omə DİR ə əəə cü də sələ Дӧвәт səl A ə 

Дә блә, asəyal,ə ҝӧзә səylə olu ад dy əsl lə gələə 
səb səl əbi, od aslan alə şal Sər səl sz zə sə, 

a ə ə из ә әәә Дӧовә 

оәҝ̆ нәм) pos ок ҝӧз вәф yas ҝә әз səE əyə desə 

әбәс ә 454, -.ə. әз2 ə әз çı üə? ә 99 alı Az 

ӧл хә azə 371 5. Aka аб әд бә dəyə zə бәд .... 

АИР, səli R ələ əl 2 ик çəl о 

200 A öm. Əs izə ölə zs aa ls 

üs alə ə 6 alə, pal Зән кб дә Дӱн сә ӧлә 

дәнә 5 дә ol də СОЛ) Ölə әз üz bə səl) 

ə gələ cz” Әлә бәдә ə иб $ gə ДЫ “də 

: tələ |. Gə (5. Хӱда дӱ Саја Gör, əəə kö o:S al 

да sə) әз 33 ҸӘ ов a DAR əəə əl ӧлә 

ди 274 тә s ni, ə Bə ayar Gcyy GİL оуб әлә 
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Sö diyə Şi зә diyə ӧлмәз ӧдә дән 

ӦЗ ов ә 6 ə ob оф si yaz ән 4904, 

ӧз дә özl yaz Ад кк ЈМ ов дә ОЗ 

ə ӧд S sel QA ео дә 
ә ӱд dəsi аты, ДА ДӘ su ola ох dala 46 

сә дуз də ox да ә ЈАЗ он Ох ад әј он Он 

Әв Ән иб вә əmək geyi yalan ды 
38 ad ә Ода ӦФЛЗ дә Н 14 OB: ge 203 Gəlsəl, 

ЗД оз dalan yas aşdan əə ail Gə ük əsl olu üə və, 

“əzəl aş zə om ələl sə Qəd ә иә özel səksəl aç, 

Ҹа sl o qe s Ат seli oil 
ЕР A s ə 

ова TE dam A ад yas ӧз də zə дә јдӘДә sə 3 səylə ə R 

1 ə... 

öz ӧлән асан ула 9 адәм əl дајә as 654 

rr 0... 

ə... .2—.....2..-..0..- 
5 дәјә Səsi, Һадид. Дәзәәб əsl asl дән Sə lə 

səri lə əə ДӘ ДА Sə və əəə Tİ: од 49) 

әдба ә әәә ağlasa ola ə д-Б olası 4933 ән 

işləyə sədə Yİ аба ди Оз он məyə axı Ölə ələ зә ӧдә 

сәнә ам ƏŞ Ја ələ: gəl ələl од 63 gal əkə 
“əyə ӧјдЗдә Әәә YT. ə əəə 333 ә (sələ, bə əə әдәд 

ә ə əəə ә (јн Əşelət (ə) əəə zə 221 22 arda ди 

Ррррг 



A Əz- İtv, 

ə... sök 0... ЫЫ 55 

33 ӧдә әјан јдӘДә дә 0... 

5-0... 0.5 
-—55...590 ӧдәјә дејә О ак 
да ә ердә 38 идә сәсдә Әәә r Ләл 

-7 7.0 сәсдә ə... a 

Од az yal yas sə әд alə q AA pəs m ər, A 

Ола ӧзәә ОЈ О m иә Ә əzənə 25 də cy 5 

ик ә алә ән ə ә азда сәд ә3ӘДә 3 лә 5 mz 

От ük аҝ̆а 49 әз әзӱ duz saz s, $ saz 405 oz 

GƏLİ ŞələS ə Ди әәә gey әд) ei os sələ, 

bəli задә dəəə он gəldi ələ сәнә ов ük ool gəl: 

oşəl ədə ә Әф gə ов Оз ад Әәә səslə dəyən ə ов 

едә “As ... alə də КЕЛЛИ 

Ах ozü ə adilə ә ә мој ədd əza İl zə 

КБ РУ saz nə İT 

əs) abyyəl ool ӧлә Да Ayə sədə К од дәм 

los üə АНА (Ед әл om o səlalş os О 

Gəl Олд ДӘ, Дәдә Әр оху R од QR o gəl 

КР 1 

ӧхӧәһбебә cəmi Јән A rəb o ük 049 47 os 

дәв әәә əyə ә sə ә ӧз səsə, 

ОӘӘДә Әмән Оно нәјә әмәји ди Ох он əyə də Дјә 

әдәә MV Ји Ом yə ОЗ мн әјә aa нәјлә 32 ЈӘ Ле əyə 



ә 

әј er”əl 

s əsək ЈА әд ə gələli ƏV, əkək bəl 

göl, әз Әләк ә 85232 971 səli kələ gə ә ədə 

ələl esi Јазы ə ə) səl Az sö əə охда әд 

gəb əkək уб sələ әдән oo ədl səl 6ДӰ 4 səli ə 

ә дә alə Və s бәдә eylAAV ehiəl ss јә 

ТӘРК ОС zı Ен ҺА cəllə, 
iss “əəə әлдә әфәл ә ЈА Је сы сә иә Дин osa, 

“SAL ӧлә dilə gələl ələl, o şı, həs 64) лә dəs, 

гәдә zə di zə asil S use oy суда Елә Лә ədə 

—.. oöləşş ӧх За ОЛ AA əəə Озан əldə əzə 

“dv əəə ЈА ә ид Јер әәә ә Aye, Qalar 

AA ад Хам ну laz dalaş Алан Zəli 
она Әәә ӧл кә әмәјә Села Вәд 

әл Оз all, А səli фәл Јл aş əl дәзСи a, 

ӧдә alo əsi Јал 1 вәд О сәна sal. sək Çi 

ӧн Şə s) rə” s ... eş öyə Su odaldə s о” 

Ј-јдә ҹу, dz ЕР сәв 2 әзән озу за" 



£A Öİzə- 277 

ən üm ə və yə Qə ə əy ə YU иә 395 да ланда ОР 

әеӱзә2 ) s Саз ланд om gə нд gsəələə5 zə ә əfəl 

və əəə ə o R əyə aşa РН, 

əəə də ə. дәдә Sİ әм ду sə) ləyə 

7 ӧз о вә Оз ә аб ов ео һалә 

yə səl əlkə gə о 2 Уз" 



исә T db 

јән tün əə a di Дак: 

ə R, 232, дәзҝ уда зә Oğlaq əəə дә әнд ә 

КР zəm lələ dəbə 3ə vəzili 
“Mə LA CİL ər ə örə ə əəə аз 212 də” әлә ӧмә 

əs ЕН әз RB 3, 4 təəs ə ... əəə ə 

S SÖ ə әәә 21-44) əəə sadə yəsi M a 

əc əəə ə уз adə ələş oğ suya јә је 5 бә СД 

eələ adi ly au əə əəə ösəl 5, əz Әј мә Оно Sə dərə s 

s ба ələ бил әәә дәк Озан судлә) зә ДИӘК 1. 

ә фә бал e S səl ol yelə 43 Је gəz caək 

Sə əə әд — ид на - ај əbə ... 

bü -—- “əə у " UL .. әм сы - 

S əl RI uu 239 дәјә ə, ја == бә pər 

olasan sa Səs els gələ Јӱзезуд ZA s asi 

rı ə. Sİ s 65 465 

дә 22 4) əəə lə “pi (5 42 “m Еј əkək Әз әз lo (5084 

дәзӘБ ДӘ 1 зә, АМ əsa ə dəyə ан 

идә ә ав ә də ә дӧ әд әјәӱ ти dəb 

РС стула 

ик inə ay ək AZAL ада ә şəlalə ə ox 

FR s Əllər. ада all SS əb siz səl əs дә 



T Әуә “= 

esl yə Јӧзәз də UL Es с, “əz İl 

. әд 4442 06 sələ Sə. алә səl әд əəə 

azə 3 ӧс iz ӧз əəə ə ləl 2223 ve, di, bəzə 

әд dlə sə, бә əzə, Azə a ə Әз oy əla salik, 

Dəbə le әд AA sl o əə əyal əə ə ələl әдән 44) 

dlə $ oxla obaya AR səbət sız Оду syaf о 
ДЕ. 4 dəyə ve Tü sal gr üş lə, 

məə, ds əz S a alaq ə A ALAY səl yəy sy di 
İTƏR VA дәлә уд Sİ, ҺД ə əə əə АД 0 265 

sə ДӘ дадә Фә дә ән АК СРЈА ә. S нәб çul 

азы. Әз ә лалә ун ək ә 

әјә әз садә 41, sədi əz Las, Әәә ə adət 

oləl osiə МЕ ALA səli ələl S дә iə əəə, 

иә səkəl ЈӘ8, Јӱз вәф ЕА “ə Də зә Дејв дә 

(səlis əs al 

əs 
27-::55:7 ğı. a 

МК əə əə Sal A АТ sayi ox əkə yiyə 

әв 21913 ze za 3 şək ələl $ zə las, 

öz” 93 ənə Ло ələl əsə yin əə şa sələ 
дӧ əyə адда ədə əli ə, £ ӧлӱ aşı əə һәб, 

Дәдә дә ән gəl nəə əə SİL ӧд) Дә ом:5 əl 

дәб зә дән Ок олн ə лә әл 



ту "dlə 

s zil оз ӦЗ ОЗ онә ƏfÜə вә işlə: вә ӧд 

dəyə вәд әда ə ləsi sə il 413 ə əli аб дәв ондан 

САДӘ ӧјән əmə ТЛ вәдә uşa ələ Әдилә Лә 

As ааа əkək ә ту ајәни əba 

oL “ə $ əyə 28 9YA yoxa Olm ə ə, Q ə 6, Јаҹә) 

тә Gəlib əmə məə SİL ӧл ələ azi Ли? ә 

ба əyyə əə = ОЗ gəlsə 0. 
eu Әдәб, .- әз Belə ədl həz S za klan 

di ənə Lə əə slilsəiii 4:24 

ӧтә Gölə иб yə oll ə 2, sə A, 2? 235 ol ана gə $ 

zər əy) оз aş 5 сәв ӧдӧ SA Әтәд вәј 

ты əəə 0941 ди dlə ə əh иСураи 

dələlər ə ə yk əv — 

Ванда gə ден əl səd 364 seli zərə ӧз Sus, 

ә әв Adli səl əfi Вә 6 geli əlzə əz анд 

Gülər, О Дәф a 2 ə əzası 5 sub s aaa 

бәдә ә јә laləli иә ба ас Сун daa 

ада sə Са əəə Һәари 

Ӧӱә to ә R ox sl as, Әка о. ә ав дадә, 

Əy онә əsə ə, asələ əbə ә ә səsi бонҝ̆о- 

Gəl әз mi ə sox = |. адәһ 4) | ә бә 44, Ӧд 

və r ə a лә им “из 
x ви ад, Дӱз ə laya S səli А gələ səli (әзән АДдә сәӧзо 

=. (ӧз Садә ус он лә iyə 



тә ил 

Ју әд бак əyi ади ИЗ vz əsən 

ка. uş laləsi, $ bə —. 

ələ ləl әда A əs әз) 2253 Əə İT. yas әәә дә 4. 
əə дә ЕДИМ azə əl əldə ə sü ДИСИН 

a ӧд salsək məyə, sə ә ДӘ ән јдн yaa 599 

ҹа geo Дәб аһ ZA УБ ән ТК нд јә 

edi 39, һалә ә ал мә дл 

дәјә eko Лә aalzəl əə əə SA аз әнә pada ə ə 

PAL ə Ss әв MAL AL əsəs аләм сәд ә. 

ЗА дад ад sls m Ələ ölə абә ад Сд ии 

s ə ə ыы Xə çü ələ ələ A 

КИ sü ЕА РАР УРМАН 

әј АТА ДАДЫ ДА јә ады" 149 dey a, Şe дә 
ә АС ја абад дәб yo sə 

Ee ә. 75 Једи $ səs say Az sələ 

Gəl yyə əl СЕР АЈ ЫД Şə ie ə ədə 

әәә Ы ———. 
yz ә дл da аһәзб 

7 (1 әд əli Sİ онә әд) ә aalzəl S asl ol 

УД анд Am məyə səl əyməyə də əsə S 9ə)əə əksə) 

vali А söyə лт вәд дн ӦЗ əə yilə: əəə SR A 

зә 448" хә фә dəbə оз ӧДӘ әннә gəbə 

за әз ә ye Ti вәһ диб geyi əzə sək 6949 

Ы̇лам sö бәдә әла. eyi 



mt Б Әәә 

42. əli ə asa Öz сәсә S ə,u İl Де Öz az 

Ја. ад ATAT 5530 əə, gə İT 

= Sə әд дә ДА, ад — əəə ус aaz ə ə $ 

Ar AZ se yyə də Мә, АД әда A aa 
әдәби ӧләнә алә Sisal Асиан, Һә za s, 

ələl yay аб yk əə aza calsəl 6, "əə ələ 
АЛ дә АДИ 22 S 2 “eLə dd јә лә 

iə dəəə əə "ren Lə ок əyə əlləzi, 

= . £—..... oy, ӧз әт әзл Ур Лә gəlmə , 

ку Ayə səla ə Aa a o SU, ə yə AL 1, 

tərs вә dlazan əzə LƏ 4 ја ј- Sə Sala, 

әдиб. s 59 бајан аб as бӱ ләлә ДӘ dəlir 

әдәдә ах a sədə sə Sd s Лу ада 

иб kə Лә әәә, ә КИ әнә səy һә 
ә Ар Ы Һә ЈА əə ao 4Дзу 

әјә ә набуд буи=3, ЈА ə) ə јә dəə dial 

ҺР . - Ӧз 838 әбу 

Ах Јдәҝ̆ Манә әд 5 Јумәзјд Ы. (Su 352 4695 

ОВ Зән адада Sisal Аз mas ələr. 
әәә аз, ләл Алдәрә a 

səyə VT əbi “əyə Sə os əə cal asi, 3 , işla, 

ayaz asl sayl pazı əl sal gəl əl дузу хәз иә 

Azzz 5 22 ә ПА ә ӧдә 22 dərəyə, sla 

esə yazi əAlTe, Дәһә saysa Maliyə Vdei ӧлмә 



V ÖV . YTA 

асды. əllə Kerry лн HEÇ üzə ит 
Gu ev dəl, бәдә əkəls 42) бы ааа ass, ә əldə 3 АЕА 

Әәә аб, АК алә ндә Şə Әә 5 - ә) 

ЈА dədəsi RA, ӧз ә A вә зә зазәј Оз as 

ӧд ха адәт МБ әд ә мәдә әсәб 

ә 

дә db, piş да аз səy сизә ода əkək дәбә 
дәјдбб ә аб ә ölsə əs иә, 

65, ӧӘӘ вәзи əəə yoldu, .. ӧда-5 

dəəə all са səbə аз Дӱн әдән ә Sİ, 

Аб “ə 3 ХХ =9 4 ə : 

—.—— 5534 0. 6 дәбә иди ölə md 

m sə səl Q $ o əə ӦЗ дә Gəli — ozaus ə ЕТ 

әдәб бә зд ә iə, əz 3 S вәҝ̆ә од 

2-0... әд “ə. 
AZAL ак ə işə "ər T сдә = “yiş дәмә) с 

bazı s uşa Yi x əə sb əli “oL AŞ sU ələ 

әз ola esasi) ӧдә cə bl ҺР 2 

Ӧд Ә бә ајә ә Şal ә лә бә әјә До dal, 

“kəli əsə оздәд әј sl siz AS. GUŞ əə A zəl zə A 

Gələ göz о әд лә, As zədələr salsa буд 

әкән vs онә qalə, əs alas зыә. 

Qaş ə.s as ə ә .... о ə. 



hü x. dV 

сә ürə 2 бӧӧәәҝадә. sl “. дк ” Sa, дн 

özlə məə ə dədə ӘС Де dəmə AY əz ə ə 

дә АД LA Дәдә all sl ə əzrə sə Lİ əə səsi әд 

ә zəm ə ада ә əb oya səl sə 
əl ə Dəmyə 16 А мә səslə əə .. sə 20 мә 

с.ә. Је öyə bər ә? Әәә дә од | ӧн Си, 

иә бӧлә) ayə ok yəyə izə diz sə Geli səri 

sal əlkə sz ə əxz əl səbə вәә мән 25 2 Вә 

ə həs Ӧз ол вә ла $$ əə isə бә 254 R 

СОРМА YAT iə dlaləs ele s, ır ”- 

ә b, bə olləbə səl au ә сә ә olmasa gi, 

əsi ә, sel oa) блә əb ə Х ва озә са 

Јаман hü . Seydi bx, ALL. .— 6, ə 

ədəblə дән 05 S əzələ. ӧзә2 dələəə Zər Ҹу (зә 

јә ил) да ə ә as ја a 

Ед 58 22 ƏRİ əsə әдән öz Ləli нәнә s оәдУож2 

tə Хода хан до ə О aşı мә о 24 од 

əə =Ә 6 дмә ок диә ӧж Әәә səl “əsə 5, лы 

дә SE sələ oxlu Lan нә A ə ДӘ sla ии 
“da dıb bəət бӱ yə ola Ји әдәд 5 zə ДӰӦ 

əsi yəsi ə dək A A Дӧн неј səkidə 

(ələ oalalzəi, . вәф 090 əə Gözə əvəl , бәз дәб 

əmi ам ӧлә əə od ән ӘДӘД a ә әзән вә İŞ 
Әфв ә әв ав 2 ləb ola Амд аз, ХнәӘ он 



= Әәә yə 

әзәләјә Ат .. as əzə yə ə,idlə, əl. vəli әд, 

sə тә әзәр ад Садә дәндә alə olsaz əsl 

— lə 22, gel $ pə5 əs S məyə Əz s əyi əə Sədə əəə üş 

əb ziz әл ә 5 di ŞA oreəsəəə Ca 

.abasıdlə ифада və Alə əəə əəə əə 

ə əə 9 Монк мн нән 

итә дан ДӘ вдн Да уз Һә ТУ Aa 

КР Н ҺР. elə 

Ӧзалан ода әдәдә уд gey ә 

ади əəə, la2 o So Һәлә “ələ Pasrr YA 42 

əzələyə Sisal РУБ də S sə Al 

Оз 65 ka A ә də iə ə ди sələ DA 3 
gələ әәә ola дн ан ТА əz Ову әәә alə gi ələ od 

Ә.Ә әәә блә вә бз јән ə S 

ду ах əəə до та аҝ̆а sələ әәә dy нә 

dəsays la, dad olası ə Саха a, 

5 

əl əməyə 

Lə aş alsa $ əə ДӘ да səslə Мә, yarası 
5-9 ајы әәә ә əs al би, дә zə Тоси zər 

дәдә 5 lə rəli, dəs səki әд? о Ја Лә səki 

0. 22 дәдә алан əl За Ҹә səl las 

ӧлкә gə бәк Мә Guşə Дә oğ, 85 

Əz дә Х вдә дәб se, ӦЈӘ фа 045 ӘРәниз 



ИЛӘ o deb 

əə ez əm iso oub әто-ә 2ӦтӘ9 əz 

әд Со-ндә | 24 veə 62 ə ə Кет лә әб 

Хӱләфа, A ОЈ Ы. әда, 

ӧз ӧз lə зд дА Sisal) e.ə дәбә 

ә бәдә әдәб за хә вәф дә әз банкә 

əbə ya “əz əya “5, 1. КСС suşi bə, 

öz S ə LA sə dlə РН “S lz. 2039 6 
дәдә Тә әзәлә Дам Ст сә 69 şlak səl Sə ән у, 

gəh ОД аб gə ass вә AL S əl cə sU 

Едик sələ oyebi ge aliyə 5 Cc” “əə 09 7 ə, azə) 
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(İB, ә аб ба ән asələ , нә aşlaşə ә Дев Gəl —əələ) 

özl gəl Sözə 2as dəəə cə yələsdə 2 T. səl ДА Öd od əs 

Әк əə Азәз ата ə dəni ox asa $ osə yas işə əl 64 

sz оз6:403, dəə ә səl ӧз јадә 13) бәз 626 

вә вәд Vəə sl Lə әнә мәкан Пи вә 
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SəN дәј. ə zəl Vəli, Лә 029 ӧз ЈАаәан Sə, 

ӱз ЛА Аз, Уд, ə ədə yala dul əə Ӧд аадо 
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тк әд кӧбә ә Бу Фа ə ЗД ӧдә аза 
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Ы “izə aş lab yədə yə ər sə əyə Yİ gəlib aşyəl gəli 

дә Öl dr $ zal se öz sələ Tİ geli) əmk əəə 
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Gəlalsəi səb amm ə gələli 5 all əə s, ја дә 

səb əzaba taksi әјә gel 233 65 səl, 95 
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oxlasıs s aslı asya 3şəhşaslədii ebə əə ә sələ ӧлаД9 ək 
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əhədli b) “b һәкк oəxasiLA сә, әј бә п 33 Бә ın 

Ја izə) s... səl ün ӦЗ ələ ə sə əŞ əə дәб 
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531 ӧз ди sal Әзәм Ӧд 342 S 3499 ЕР 
бирә тикә 
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ив. Ы СӰРӘ алә ЛА ask ə УРЛ) 

ə Qə sə онә Sə 

vU gsl 

Ölə дәдә әв кал нәыа “ə gə Ҹә, dövrə əslən .. 
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Ey R ə səl əş s sala ə ool дн a yəyə 



Mü o ән гәд 

pi о=409) ә ЈӘ- ә lə gələ) d3la 25 әбәр. СӘФ 
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ы? -. ак Ы әҝ — də Јән ə 
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ҹу əməyə 

Хәа еә o ol ӧд Бол бә дәдә gə УСу, — 2) 
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Әәә os alo əd фон ДЛУ 

әзӱ ә iş ALA Дена әв əl 2943 GƏLİ ән 
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5552 



ә ə * İTYA 

ilə Сӧә 6 əə 2 Aş Tə əllə 028 3 sm diə, 

ки R... su əs - Ӧз бәндә иб ӧн 2,359 
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Ə a ә јә r из) 398, 
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şələ ӧмә əə оду јо diz cəb sl ou ӧз əş) 

222 “ə AŞ oŞ yl 4, cəl səsə 
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or əhə) əb os” das “0029 zə ölə əəə 3 əə 1 

ә ав АД əə Т. рд 2 2, əyə oxalsəl әл Сд 

15) ФД ә вә əza ak ДӘ sə? 2 ә az 

РРРГГРР ТР ЛА Şər 

divan məyə, еләдин dəə £ əsə Se OB a call 

ə Laz gi məz S “zər КР 12 
ӧдә Азад gə ә әда әбәди Yel әдәз 

və 1 l-AM əl əəə İR şiə əl sə ələ əəə Şək lə oə о 

“ə ür Xram... gə ələ бә 

2 ƏL sə $ ə adl san A 3 42 Gİ) gələ 

ALL 4, Cul РИҸИ Kr ла alubosi, 

adv gəz əsk iza A АД ЈА Әлә бәлә әд 

Хао ҝл dedi ама од səl Gi әда ЈА əl 
səl yab əb sayla sə ə, 5 ә сәдд ә әв Сад 
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3205 dəl ӧндә sel selə s AL “əsəb dəbi вә 

КР ЕР sale ə A 1-1 

Әла əə yə əəə əyə dəə Тәлә esl Әәә од 

uq” səm Gül əəə gə asəlal бәд мәдә ә ga 280 

—İ ez əldə ça "əzə ә ə 23) səl səl, £ вәз 

Әәә ә ŞD əyə . 2490 ə сддәә о һа 

дәр ә кә el ви 9, 3 di səl, eu yab döz Las һд 

... ОЗ ан аб əti glzas əə, zə o әбәди dəəə 

. ифа јә УД дә ә ДӘМ 22 әд sələ 

оф фә səs yədlŞ А dlə ab aziz səbə ə, ә 

Kə di ldə, фә әдиз Azə əb ЈАР едә sz Ӧз lz has 

Од Әлавә zə Əəə әдән Лә нә Х әдән və, ә 23) 

əbə AA ә ә Ара am тәр səl əb 
BE ged. Şallax üzən vəyə əx sə 1. “Aa, AS əə ə. 

Ӧлар сәјәј zə РН РУЛ" 

вәд әз səy 293 од 2 бә serti 331 əb об 
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дә ə 7 BƏL his Abo, dle mo yekə “bə Əəə кәз ələ 

əə al, ol бәјә Ал əəə ә Şamə 

Gə ov OX yə os Əy —. özi Şu дҹ Ö əet 

АИР 466 bə vəsli ак сенз məsəl İF. 2=6,9 

ох јана ә ә әз ох ан ДА sə СК əsə, 

КЕТ asiya ed, Azə s ges 
222 0 бәд әда әт 2 C” Ла енә исә? dözə 

= ürəyə 

ЈА Ӧә Әј мәф идә уб Саја јаха aşsa iə ә) 

səbə yə səyə АЛ әд əəə ӧәДА 5 7-0) 22 

од nı Мао Ol ај S ə is əzəl бәјб 2 

һәрб әәә səyi ə yab әзән" зәј 
АЛ x 
Әәә ДӘ Sa Јао ə ə 650, 2219 Ə 

зә 952 də ЈА ə sib Sə О од iyə: əbə 5) 

gəmiyə ə әзди ə, Sl Да rü ee јд әд аја 1 әдән ə 

- Ј дә dlə ual 053 Удун нә gəl gə “әј без 

лә дәб би əəə Vəl amal əə əə pal фә ен 864 02)— 

(929 ЕЈР azə Sİ ӧз ә вәс sələ ça yasi, ——- 

кә ЗА тә хә јә Ы Дәмјә бәд əə əd əd zə GA 

Лә 4346 (ә 0/= о Оз Әк xud) F” Gölə sU gə 

oxa həya ə) 4 (Əə əə 09 5, ə ələl 0282 ÜZ , 

oxlu cəl ох ? (Ləzə 528: əsl ol də os 
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ду әдәдә $, 1 özl ЈА 32 46—ә əd ə. 

S əb АД ə ai əzə əsa əy İR əəə, həə 

Ја. ИЛИ. r s, ADI 

әнд gəzsə Saz ода əə Zi Iv AZI zə 45 Si ye ед, 

ӧдә əri ә2 О 259 x әлә) 3) Да зан дәјән 

РС ЈИ ə Az, slmARə ə s дӧзә) Әәә 

РАР 

әтәк аза АЛА әз әәә 

ил 

дәк уду алудә 6 GÖ A sə ӦЗ səti 
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Sə, ə sy s Др әл Уу yaa ş azə АД јоз уз АЛ ЈА 
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54 52) 122 2. şər 34 Ӧз сә бә . дәб 

“28 GSL ӧбә әдән də нә) peyin əəə АДА ДА au bie şə) 
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ğ br ә Дәвә) ә iy Ыл, hərc ə sf нә 

кк“ ән ид ә si 

ҺӘ Алы, 

ə Le 
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Мыз Öl Од əl бз? Szəll sə Јада да dəbə əli 

“blə şə osa, | Göl Рада dü sə фә). “lə AZA ə ə sö 

den Ӧд ələ gə Әф аба yas gg, lma o 
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ода bz ə ДӘ. day azad сәдәгә абы 
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eyl abla lələ Sİ Sə əəəlaə Bo ә əlik A əə 

ə ə... Әзәлә Go 
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зә әда -аз Alo əsə ə... аб Ӧз ана 

085, ul 369 gərəy ӧһк bəl osas s əs əə dy 

ax (99/19 да SU oyu әәә) базу ӘЛ вәд 

ијә Һаһјс, ДҸ Әләг = sU кода. əzə ə gələ 

әз gö gel, say (s elə $ həəə du ə) 
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eki S əl sə osyiB səsə, ay zəl ән ди бәҝбаәсә 
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ваһә ДА sir АД as ани sələ ад arə Сд 

дәр ә daz əs ss. ЈУЛ dizə ə əs иә 2 “ə ı 

әә səbə sə əx иә daş sə oil ЛА" əəə 
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Ҹвд ALA o ә e.ə әз ge $ əəə нә ә=УР 

дӱз əs.) 4 (о- сәј ala dai cz a) sal AA əf 
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оз МЛ әд (ə ви ələl ә он ДӘ А ... ә 2 
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КР АЛ sə 

Об aaz Од ДӘ одун о 5 səŞ alə əəə dələ 

ад H”—.—. dı huş isidəyiy ik 

dl alı ә дар бәј odası asd 

аз ӧдә ә SA dəl səli E ДӘ AL 423) ӧәзә5, 64 
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ӧдә ҝәзә блә Дж) ə 022 39 дәв QALA 

ЕӦәәуб = сә dəə səs oa Вә özlə yak 3, səəŞ 
ӧлә фа Дәб әда уз s ДӘ xal sə əəə Ü 

ӧлә ох 0315 иә) . AŞ uöl3 44 əə Sə, 

ӧдә мәбәдә xl dö əəə os 6 asya 44 жӧздә . 

“ə ә gəlsə ələ ДӘ tən səl əəə едә Лә оҹ е” әд 

ә әла дӧ ә Asi әнә Ләлә aa əə əə dəsi, 

Ж.ДӘБ ə, ə), yol sal, О он əzələ sə нәзә 

295 Мо ә. dəə әд Һс) Su Azə ..—. O2ə3 ə 

Siz a. ə. ә 1 әд, Er) 

ВӘ əəə əə 21 әјә Dəü 8221 “ASİA За ә əzrə R 

вәд səl S: 4 О=ддәв ə əə әд, јә 

oya gə) мә $ oşal3 (2 ӧлә дә 04 ələ сулар Si 

из Лә Әав c” əə gələk ә əəə, рә n” 

әз sizi Şİ Suşi дә ea əzə yə saa ə S 

LA 3,  *64)4, | ӧз, Ӧд АМ “Ul Ју 

“Sə нә Və тәтә995 ду әд, əə Са (блә zi A 

“kr RSİ cən 22 де вәд әәә да “əla, 2 dəl 

Sə “zor 0 әдугаг Ӧс хә 61 2. Вы ә т: 

Ma Аза =544 axı “азб әл, Hr ә” 

ж64Ҝ 69, ЈА,2 “35: әд, ül həzişasə ә он Ед n 

ALA əə зә, идән, ob səyə əli esə ә бәз öyə QUT 
аг 



" del sz T 

дәдә да сон 6 ДЕјо (ЗА не мә 27 5 әд 42 də YY 

və) Dəb иб ӧз ДА зәдә дӱ “ə ə ејд. “S гәдә гу әдд 

5 Ју məyə əl бә? sədə SAL, ду 

ӧлә аси дә ә һә ак səb sal змн ӧд s esə A 

esə (О güşəli 442 əzdi zər dəl əla sə aa дәЛА А 

“ə səli ə “vəz GR дә әј gələ ə аф 

sələsəəil) Luç (Sb ГАРА 

ol Sə azə ә. ик lz əldə ДЕ sələ блә ҝәзә. 

изн 4 ӧдә зә ә kə ӧдә дә ölləm 

о вә yəm ii Ә удда əə 3 3 5824 smil sms TT 

дәбә ӧнә сдә ol ӧӦдәЛ. иб ən öb özəl əəə .—. 

Оз səl əəə iyə RA ə dA Мә ə dələmə $ TT 
öö 2 ҹә İ (бә üə Ј4Ҹ yə Gəl е Al 2 Şa YEL 

ə ə. ә һәд S фәәдн әз дә re 

әт zəl osələ вәв ә gl ŞAL 

аҝ̆ы 

S ə, 3 зә озәб лан с̧әбәр Oz gələk əkə əbə 

sələ sls Сдв ә адлә eləsə əə ә 7 әнә Gələ 

әз СД xar ад о, əsa. әд səl öy yə 

ӧз * əəə ада ох сә Az A Сәәд əə də *ә 45, 

ту ам əla од зә гә əə дә ада 
дән əə Һс ӱнә, əkə səl əə ДА a oyelə,ə аба ə 

охда ə (EL əə .—. ӧл əsə $x yk də cad qala Л. 

ра 

o o” — 



o ҜӘ 

ə ӧҝәјә 

cə xsl, 4 dy omə о” ад әм ола nə 7 
1 T 

“əə asi cəli GEL ж62) А ә. 222 4 ӧәоҝ Ы 

Az yyə əla zz dak o S sə sə gəl şi .. ад 

ЈАЗ ол ud Uz ca də Әк дә S yalı лә әәә 
£ 

ӧлә ата ланд üə əyal gi Qeza dəl он дә A izə xl yyə o 

S əbə Səy sbai Вә о= дә әд 1 ӧдә dəl ək sə) 

1 ӧлә ail 2 izə A s, Sə —... 
SA ə S a аб алова дән кә alə Şe isək 

dlə сӱјҹә әј ӧлә дә ә Cc” ИЛ. 

a 

КР РС. бӧзјф" sə) ә 21912 адлә, 4 

КР И 725) (222 

Жон sələ әз ок Sd ада Si ələ 
a ə) Azə ӧмә ЗД әнә Јәзид 

сәбә dy дәб asaq diz saz S dl set səsə 

u 

ül 
Оу 

Суал ә әм аид ә әј әз ода İk 
ӧдә şə Мәдә 5. r | ӧз ОЗдәә см (дӧ, ул kasi 

özlə gə ж dl ouladlə) 59, gə Ӧд) о ОЗ sələ yə) 

süsən oa 0615, = 24 вәә бә хә 

әд Siz Оз мӱ əzə vəzə aməd ayə dəs 0445 əb 

ya lu зә, 

әд әлдә иә ӧз Ы22 ӧдә Әб səri Ја алә 

elə, ehe clə GİV Si A As “səri, бә, ӧз мәәл дәв 

lo 

v 

iy 

MA 

x 



v det ödə 4 

- * Pes ə m. “ələl Kİ ai əsasi, om əs bas 

(ә Әәә О4 088, одда ЈР. ЈА в,д 

g yöləaləl dzel о 

əsi 
S asələ sezə be, ölə əə ə аб ола əs əxi ә r 

дә зы kəsi Са yəy, iləl SS sə AL s 
2ə5 Әәә ələ дә Дӧн gəl —......—.h. 

Јеә5 5 Üzə ab азб. Јәә Ӧ Әз eki ot olaə уд 8 

oral ә üçə A ДӘ gəli, asa də Ӧд xsl QV ә 

тә ЕА оха бәлә, ДӘ az дӧб, АМ ә - 2 

Да asl әд Дәб әдән sələ зә ә әд бә 

Лә GƏ ам Um ...... le AS səs А 

ədl ə Јәни. алә 1 yü S nədi əzə səpə, xəs) А 

иан ARİF вәдә x 9јәд аза 332) ад сә ДӘ 1. 

Zala ap Ан zə Bə əy ət әзиз и 
ӘН бҝ əə əə ənə од 
Ӧлмәз til дә S) — “zə gül әдән izə ә=2 бә О 

ok, ҺӘ ə- dlə әзм ə A ӧдә ә əə yəkə yi 

Ü жӧ -Ә4 “8 сух СК ак ә вәд əl ән əy | 

“1. İ a a Siz əzə мә сәдд аб 
Ол АС дады ӧдә “sən ӧдә səl əə əə ә әв 10 

(SƏR әјә Ди ә бан sə dəsdə Al əy 

жӧл azə səy аб ок nəə ol 6, әјә si 6, 
жә2ә ələ, 2-6 8) 62-ə вдә ҝн ӧз. st, iy 



Y o ДА. 

oül a alu ələ yə əla ə səs sə əə ДӘ oxla ə lə əə m, 

ə ək 42 Ӱф сәдд дә Саф Әуах әд ә вә дӱзә | 

ӧлә әз кода А9 од бз лды ӧз дә əsəs oövə lo 
As lə УД озәд Ҝӧз дә лдә ALL ü Ələs ет ә və ə xil, 

ӧдә ə S nəə Ба Göyə o əl ә Ы 292 Yə 2 Х 

ТР ОР АИР СК ДА 

80 gə x S SAS es 2 Али 2 54) ga3b ise 1 

bı da Av Qəmi os 49, Lə 4 $ - zs 

A, əbə A səsi gaz sə S 26 Саат ода ндә R 
25 “5 Ар ora esə o-əlalısi, vəsə azə 4 

— gölə yilə sə ST Səs on бл дәфәдә r. 
x yəy zi ӧжзә 2.22 $ - “əə gö asl Gə ƏS A, 

sədlə gəm sə дә. səsə, as yal, iddə едсә3 S əəə Tı 

ələ-alə - алә “ə дән а.ҝдәј Оба “ə sə öyən əə ü и 

иә Субај лад нә елә ид. azə a silə Соба, 
yəsi әбу ӘЛ оз əd gö əə) ee ə 091 

әәә Аз әәә dək oa Вәәә a es AL səl 

(69555: ör yayib AİL зә әз pə sələ ан əsə Tü 
ИТИ əə 

“5 3 baə јә Ләлә 302 ә ə әәә ӧн ə Hİ xali ə сәд ele әәә тл 

34 дә РС ola a dəə cal Tt 

о ыл yə dəli sk nəə sə oa sula dəl Azə sə 



o ЈА Ән л 
ӧзӱ вә. ә ДД 7 әда əl бә он о ФӘ әзә Г. 

53 ӧз ud Sİ 45 7 Һә s cəl = ДӘб Ay əəən 

ӧздәр 04 ə ӧд. дәб бә дә “253 ҝәҹ Оҝ̆ә 

dələ дәб оз ав ә ДА ә бәјә aş A әәә дәвә m 

ж ДӘ АМ əə 3 ə 

he, əssə суда дә yd Де dəs əə О (ә әннә 
x isə, )4Дә ҝә ə. (ӧлә əəə 3 064, . дә adı A 

да xov ад (əm. sə idə vəla ә səsə иә səyə 20 Gözə b 

23ə,28 ail səl aşlə da, uşu eb aşleləə assa дә ə 

ә Q cəllə ə. Cc” * вәја Һәә 3) Tə 

al əS ass vəsi A yə lə ələ əə 

ər 

12-ə ДӘ az, ola ÜŞ yasa a osa, 

iə ə. ә292г ак әзӱ “US əə ə дк Әдән 

de 43 “. Əəə Хӱн əə Sulu ləkəl 5 

x əsa m ə asma 2 Ӧд Vəzi, ж Дәдә -ајб 

uz x dəyə s əkə ə ai ə әр ә дәв с 
әд дә zə ds Мән азад zo bi Ди siz ДӘ вә 

Еуд— 2 a одд o... бәдә S-ə av 

ə ə... әд әд 1. 

вәзнә çi Ölə 63, gə al ој a şə ŞU ləkəl sn 
Əəə Аз s dk oa ol 2 3 Јән əl gə za ə 2ə5 r 

ӧдә ЗА dəl sə бә də SS ə S pək о) da, 

” vü ə 

ә F— € io 



1 | 1 desu- 

АЛ бә a yal ӧз дӱ Әлә a yi yəls, ödə г 

ДФ дә әәә ав ә Јун gə ДӘ 65 АД әјмәк $) şa” 
ҝә ӧд Us ez A yə s, Әлә A АД ələl q 
бәдә Од 322 88 әбәди 41 од Asuz $ b £ 

eələSəəe al sə SA sə AA SAS səl gə 
ei әдәдә ке ER (s 23 Лиз АЗ 0 yəə 08 dəl “55 

әј də yu SAS 25.5.5-. де МА л 

gəmi зи оду vəs lalə oslə yu) әз әнә ӦЗ isə да. AV ләҝ. Y 

eləsə al əə sal ələ zə СД A Бб әм 

әз Ы 5 дә оз әда ада ЈА Са дә Әсән A 
x.“ nə... özu 

ка әудд Азы s SS АК мә dksl əə Aaa x 934 

әдәдә Sə) Yasi s asələ əə iz, sə дәк ələl r 

Gülsəb SAL osa bəb sə sa ü Ayə all işa, xalasi iv 

düzəvak özəl ед А 2-31sy- kölə Gəz səf əsli al Уз әз, it 

“lava sə ə aza ək sd 

xəs 5 45 (63 ),val oy ye eyn s Јајла ӧздугав Vü 

вәсл ЕЈР dəəə 29) Sə әд des 5 AS, Ə 

ә әдәди бу- Әәә — —. ob əə идә ода 

ob с” сәда) ДӘ Каи Ӧзиә ek Şək әлә əəə ül A 

7 ылә Задә 

ДӘ ә Ол ә S səli ән Јән әзӱ әд x Bz, 4 

әј, ool ə ağı 23e gö əyə 1 Ms AR әлә sə Т 

yə əsla yengi əə ası Ay nəə As ДА дә ләт 



“deləgs A 

sz di Дә S жоз-дә diz Aa Да Se əyə gə əz " 
ДӘ әнә зәл ә doli ez əyə ml ДӘ Sul esə, 
ҝӧз əbə ав S хәз söylə lk Ass r $ soyğun 

Sus 039) ) dəə Ед (20 ӧд с” ÜL куми sb GÖ алт 

“$” x AA s) el u,ə uu, Susa, sla za A s 

һала ды ul “ 

ед 59 yə 2-odi 5 ә ozəl баб ə” $ ə ö- дә Vo 

“sd sələ aç Sie дә јд Ҹә gə дәбә Səsə 
6. 53) “5 бә бәд gözl A SAV лв sə YÜ 

yə əəə sə os, Оз 0221 (= təzə дад дән 028 Оту 

ee əzər ÜL s (Мә əəə ҝӧҝ 66 мә 6 gə ə 

“ələyin. анд 5. Дәб Оба NL аф əə Lə бә 

иә дә ə 20 ə sən a şə : 

mk вәд од eLə SS s әт ДИ,. £T 

дәк хә 55-23) Ж дәј 892 ə ЕА Kə Əə ə аз iv 

Мәм ӧмә әдән od Ермә ни ÜL x di ak So, 2 ei 

xəəl gə, ДӘФӘ ӧнә оз lax Qal ak әнә сдуӦ (ez gi 

Size ööər 2-də) ДЕЈ әд ОЗ гә Са код İsə иб? Gə, (о 

Жон s yəsi ДО Дәб qaz, дк ам abi ал 

A ад дә AS yəm s дл Lə ад, ам 

аз ДА дә AS О ə 4 је (Је дмәјә за LA 

ҝә Ја ә a ӘХ 
Әб 

КГ ЕКГ РН 



и УАЗ 

“ə оз (ə Xala sa, A сәји" 35 gəl ав ə 

дәб дә әд isə 12249 әмлә Ја 6)9)) әәә ik öyr 7 

əsə ӧнә Dərə aliyə asələ ə ДАК Ы. У 

ә 5. x öiəl ӧлә 09395 Ӧ2д9 alı, оәјыәд A 

Ayə xə əs şe 6. ҹу. У ку “535 das əb 25, А 

27. 30. АД s İLL. 6 

ӧз ЗА Да ЈА (əə $ дә Şə, səl дк aslı ə As 

Р-РР ЕТ zər gər ozel Ir 
ölən дәв о949 Јә əli әәә əə özl Alə o m 

əə r ӧздә2м иб ӱа s, dərə ә ә Удон es Siza 

. uu .usl- xə АР АР ФК. də Ss “ 

ивл ӘЛА ДӘ səl əə $ oz әд sələ оҝ̆лу lo 

əz sədlə, әм о од Q ei sə) ə elə xə, ПД 

ə a дә Ди 
Ы̇в təkə Ждә o ə az enən 8 Ох ədə гу az bas 8 | 

ил, ҝәлә 2234 1 Vu ҝә дә ə əs ani Су: T 

ŞUR üs са, Бә бә 

о a Ox 2 2. — Və уд бадә һә 0:5 əəə * os 49 T 

əm kə Од Аз әнә gəbə ДӘ cil As ə, sədi sizə, 
ода АДӘ ә x” 40— он АДА Да он 03, 1 кә re 

бӧјәлӘ əə ә (ә Соба АД ЈР gər sloələlsbəl Te 

=) ALİ o 4 нд $ əə уб ds 2 әб Ар 

вәд QU Дбә әд əə Дә ә ДӘ ә ә gəl оз Tə 

иә əsil әдән ə də Соба Лв zəli ol as ба ПП 



Y del sizə ı | 

dlə, ә АЛ ә Аһ sk жн ələl ə SAS m 

БУ “ə ıı — әда дад ВАМ адәт 

әнә ЈА бр з s дәдә 
ан ан әз нә ни әәә алә әд Јан нд 
səmi əə ek cəmlə о Лал Әз а. ə Rü 2. 

ә әр. 7 44 Ӧ9 

Ası $ ДӘ дә ДЕЈ ә x ə əə Аз ӧдә 05 əz zin q y 

ӧ2222- Од 5359 elə) ЈА 1 ey S) ӘЛА кәллә Аж = 

a ayi əs əə ә овда әд бу = ајә фр. ӧз Gök ти 

ак ә ә ДФ дә јлун ә səmi s  ол-Ҹӱ TA 

Ы ə ДӘ Səs əz ən ӘН әда АД вәзи 
çe 232 лә ов АЛ од asa dəəə аӱ ани 212: 
2250 a 5 ea Дак La 

ҝәбә әда Сад вәзнә вәјј ӧз a 

S əəə ја sesi zə ü əkə “ale Әәә Sə b 

ə әд şələ дәк dil ӦЗ ÜL x ак alə 24 Te 

clə öəm ələl 202 2 о x ürə zil o әзиа Лиз Т8 

әәә он s dəə Әк 

= mə 

| 
ӧ= zəlil - бом çə sz *ӧзә041 Xo sə 6 $ əsli $o T 

sədlə səl a, x Aza se əə S oa əli 4, /хе40) .. ğ 

ә дә Vəə Јән оз 395, әз ə, Елм дә ə 

hi ül xəs eyş ərə sə Әәә Ев “süzər ə) (955 нҹә 9 



iç A desə | 

Ҝәнзә əl ОД дән ə sə ә До az, şilə gə 99 дә, д | 

Әдән Од ARAL пә-ды әз S b зә һа дән də yasa Лу 
sasə ii səl Ul, бәз. “şyəyulu sv (* ələ əə $ ozel (2 

x zər садә | Сд. “ОР “əə Ода də ƏSMN as ә 1 

од Е. Ы с Lİ dusas нәф једи 5 

üz isə çək (ХХ asl sələ Da 6405 Şİ вәә sə 

дә 3 вә ә basa аб ӦЗ la, lə | 9 de 

ӧдә фә диндә al yas Gİ x iss Су esə $ rr 

asas əəə as oz əş lə иј ај ə 

Au adl əs ə dək aş ЈР 

902 63 0), Və əəə də әјб asi ӦДӘДӘ јн, ж 62) Го 

“3335 ə зд ә дә ад с ӧл ахә ә Дәдә abla Tü 
мә səli ə ДА ӱл Јл Аду в-а ә әз ад TY 

x ДА = A vas ayi əə əl 33:42 

АК әд, да әјин səl Фә ӧд әв ә 4 alə, TA 

тәзәмк S, use Да af alə ə әб2844 ӧз = ХЫ 

ӧдә o əl sail ән ОВ о AQ Alaş s səl дән 

Əbəsə Дӱ андан Sə dəə bəl sələ, s ә бә si 
306) sələ әјә ааа лә как “Аба ДҸ | 

са Ки АЗ он sə вә дә xalŞ əə зә TT 

әд “silə: мк) зи ә yə Бӧә КБ, Дәб ə 

ә ак мәдә әв as АД дә АЛА səb əzə sv 

oz $. də), Дәм səl не di (Eu a MƏLİ ə әбоде Yi 

КР КР 



АДА ız ir 

из kəmə Au səl ә аз әнам аг əə АР ти 

al, дк isək A) Абдал дән A əə gəl 

bəslə: səl za әәә ЗА asl əz ə əs SGəli sy кв TA 
ҹа yə dle oli 8 мә Дәдә аб ба Sə ЛАВ дә ТА 

ə es 

Çar 614 3-5ы, "üə кә asli o. əsl, 

ОД sə məs ОЛ О LL sal 1 Los səyi 

əzəl = Әз әв дә di ә әд, üə dəbə әәә 

Әәә АЛ ӧк 5 A Lə ӧлә s çe, Жил AL 6 

ӧмәјә зәҝф Ur ӧндә Yenə əəə səŞ Sə 

ӧдә әзӱ səl ә al ә ələ A OLŞ нәзә əsə 
ə GA 4) əs 4 “səsi = әбу тә əə 22 - Од 

s s фә ӘН ән бә блә мәләк Səs – (222, Бр ə 

ə. ҝӧзә Gö ЈА Ər дәбә бәрк 

Әб 4 лә sənə Јун odlu “s, Ад ssil ə. 

ә əəə də hə səs dl də 4 əs ga 

ӧмә Ж əl old дә ә АД. ə ӧн pəs səbə asi ејд5 ФЛӘ,, 1 

2 ла 

*"бГЖжЗКДЖл “o o 

ülum ə əet gellə SAS aaa, әда Дәм 5 лә 
ала СӘ ва q sələlək (АЈ АЛ ода зә, GS” ir 

ма sm он зид ƏLA üə ə gələli јә iy 
МР 1 бәдә = вдә 

Жава 23 əyi әд gə əsəb S isə $ әј əyə əli səs, 4 

səsə dA ds ə sasali 3 a əş vəsə səli səylə: ә 



јо Дӧн 

(2 ә Səs əə sk ҹә сәј ə лә ool oll, ә ə | 

“əəə st о: әбәс јд == ДИ әҝ̆ә-9 ид) әд 

ye ДӘ ЈА Gəl zəl Елә eş уд ək ӧдб бә ед ӧдә ат: 

(Сам Д Вәзи бә üs Sa ə A әј sal sal 

За ismə və әмәјә ә ə * əl. “Sə s, dk ET пи 

yi əə ад İz ав Д сда vərə sədlə дә bii Gə Ts 

4, sssi) әтин x” Yə —....—.... |54 

ələ ir ки ЕА дә әз A gəmi О лдә Sizə Ya 

ив дә ндә əl Ad ölən бәдзә Әәә оз Мәбәд | 

ззә лаһ кә AA əə a SA 564 ЗА әннә YY 

ку иә Дзы ДӘ ӘЛ ә иб әд. x АЛ Fə ek ДА ТА. 

әлә ав сдә əl кк. иә ӧдә“ ә 3645, бал 

sələ sə Əzələ Ко gə Sə epi) üə Gəz öz “05 

Men... os? o) да ӧлә əəə susa ә ә 

* əli ӧд, ә Ӧз әәә. 

ЈУ ӧдәјән də x Дә5, əs дӧ öy də ак 14, s 

идә 5 ol əb də əə бәләд Sə "Демә, 5 дадә 

iyə in a) ələ бә ода alə САДӘ дәмә 

дӱдадәӘ yasa 22 ds Ода ər) “ə әдәб üş да as, Yo 

küs yə, Md alı аз əb . әв бәз üsul ДА las, səsə 

odu Ән öz сә 636 az, Əz vas ӧд сәзәб üş İn , VU 

. Оз ӧдә aa dəŞli yol ool s əl Мә Gə и5 23 55 VY 
ак dək әдәб xə nt o, Дәли АТА 

iyə əra 



аса “ 

“ək əbə 

—— дӧ Sas yəy ав бә анда gəl saf ala ə хә 

GS ӦРЛ ӧлә ala мә əbi әннә ə yəS sil ајә 

QAS. дә əyal нәди səlis әз ӧд əs вә Әдәб) 

да ијә AİR әл ив 
жӧ əə Лә V әә вәд ән ам Ərə 

ики оз ələ ӧәз5 SİL As üdəiS əə sisə çək Суди 

кул as əl əə əə sə иб Ед ə ӧлә ә səb 

ə a adl sə gəl g,əs 42, kəli Син 

4 —әҝа 2 2 əl de Јзәзәз вәз 45 әҝ̆ ӧз әнә 

öz әзаб Aş əksə sö əl şe ə Ж S adə нәзә әд 4 фә (5 дә |. 

AAA әл мә sal ӧдә ә әннә) БА Ası ә” 

(is ya ov) 446, дӧдә од ә Азә еләдә 

Ӧҹ x дӧ. 3 sə çe Sə olu ğlə (5-5: ед нәди ә İÇ 

У ӧлә бл S ЈА ба = Kə ә22Х əş) 

(ЫБ sul, GƏ ... Ələt özəl ж dis “xəb sas Бәк ин. 

223 әәә с е2 Co. 5... 

3 ӧәҝ̆ $ yasa əə eş 8 yə s. " (6235: әәә səs x dadə lo 

= 3ә2228 0222 ӧз ə 53, әј əşU ид) 269 4 

442 sə AZ ÇUL əb əli, “Ş Об 22 Ы СД 

дәки Ди5ӱ esə ARA әз ә ələ “ Вә EA әл sədi İY 

oxra ҝ дӧ идә, ә əə səs Јә-јјә 

ҝӧзәлә вә баса 452 әд әә 

тк 2 

eb əl о 

c—-. 
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оху Ҝ ә=јбәд- ... Si, x ədə, = ох). öz 496 

бәд дә “ə esə д, “əə 02 93 la, gə ӧтә “ə “ələ fi 

“2 ин çəl “ə za 4:14 yyə Амд ST 

дә әз Ку zəl əə) Да ә ил 0. 

çəl Sə Kalva ӧјәә бун Оз 8 бӱ ә ız os Е21 

Qəza әда ә ДА ә aa GəL ə 6, уд. " 

сад, qsab dəğüsə s səs dələ 
дәбә elil Aş, Дӱз ба Дәзә Ји sələ AS s 

25 8 rə иә вә əə €” o oo оглу və Tl 

ə. “şa зә tə fə odilz 2 с̧а xəşil 6 əzə TY 

27:57. ҝӧз (әз əə azal 

39 51) ул suldar adina $ 8948 Gr əsdi Об ә 

3 e35 ел ҹә 0229 ələ о" әд Х әдиби кә ӦЗ ” ə VA 

Qələmə әт məb из R yilə иб дә şib əb gözə “ 

ölə) —.—..0 Lə ge Ooyyüə ДӘ S Sa ə ҝ M 
si дә Əyə SAVAY ayıq “Şə “ə a А и һәд ə 

дә oğ gə) ҜА әд ах вә- әб ləl гә suya 

səs səl Ара "ŞU ——. dA —.. ӘЛА İsə $ 

оз gə 6дбдә ә ә “zə ох * бә аза ӧзәл 
əə 3 kv 1593, “Şə да Əm Gə Ar Vu x yalək dəltY 

ә a Şə зд иә ЫБ Фә ə gele, кб әд Ы, 

әда yala dəl cəki 43)ə nədi elə, Sal da dz ib: 6 

Əəə бәдә ə RA dəə ӧз gə sa ДӘ әлә АЈ on əli si 
oli yə ox əsl дә ә дә ai zə azda Јузоф isəl 

b 
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кул 
С̧ад әв azə əə, Бәз sil әд ŞA cəl 

Әәә GA səbə ə За да аз) "r Дӱнән eylə 

ӦР olubdu oeyəsl дәлә ee lə gələ əsə şə Ли şələ 

dəh lə ə üə Uz gələr, gələ düzə asli әз 

вәә 41326 bə dəə sm dib жӧә9 дә səsə һәзмә 

Ок al одафбалә әл Әдәми əs вә Şö sələ 

иди rəsi она SƏLA БА вә Q кб sud дк нә Л 
ӧдә әл, алә, әд S әнәз ә4д Be, das, s əŞ Y 

дә ади әәә ӧд səli 44, əz Озәә har əb А 

Јаз 43 ə əs s 3 səv Јаз əə ај a 

Мас ә = ge əs xəs $ SA әз a адәм јә зм ах | 

ələ Sosu әв ӧдә gə gəz азда yə əəə “ыы дәб һ 

səl едә Жӧ9 ион sm, ә ə. os) бар İT 

d- Ka ə ən gəm ба Коз Çiy 

nn. ə ә ә SU xoyalb ӧ- .. әт Н 

Жӱӱби ӧдә ӧзӦӘӦ olam səd 1 Los ə RA 339 o 
oli nəd əlos$) Әәә de səl 2259 pə $ ə- (әз2 ədd b 

АЛ он дә, иә ДӘ əs ә бј дә әз ləl ЛЛ 

Әк səli әд әд ÜL £ o дә аб дә дә 5 iy 

јн x Дӱб-бә јә oladi, SALI зан ile = АДА 

сәда ади 23 ад лак ој ад дә олн 
sə ə садә ә a $ cəllə 15 od дә дәдә R 

ә — 

m... 

о 
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с 2 К, ул 4 = ик 
əməli, on Co” 25 Аәзәмдәә сәд, Ӧ2 çə x ölə ә 

xüşu әз əsə = ÜL sə 1646, 4657 65 

дәҹәл, вәд ДА әд әкән sula əsl Да ə sir, 
ила ә син sl, ЕДӘ ән az S sə 62 п 

“ANA əl yəyə ә yz Дак sla заза Bə ə 

oz $. одә Sizsə ək ÜL ə dəl ДА нә al) səl əəə sil Tı 
55 s 5 2. дә Göyə əri) gədə ə əə YY 

ӦДӘ gl, o St Sia sə sala ок ada səli он 
S zs ә ÜL xsus xəs ağa ә asa Ad əz səyə səbə ти 

x üza дӧ çəm sərt 3, əəə Ox $ ölə 

ZAN Şa ğ əə Од oa О səsə vəyə, iyn as О: Тә 

sh di xol 63 esli әдәб ә səlli, ələmə 234) әбп 

gə 5242 .. ада әм ә ј 54 4, = . ДӘ, s Silə 4 TY 

sə ed ə-de OS әәә 30, Ар dəlüs 

— ӧ= онә əb si, “s S də asla əl халы әд SAYA 

ƏR A, Siz ə - Qa 3 0025 “əhya öpər Yİ 

m. 45, бхә = ә взәзҹи 8 јӱк бәд, ә e Ӧ6- 

ei İİ 

ӧдә әт Задә ә, вәд £ әд озӱллә əə gəl | 

лы “ə İəəğ ə, dən Лондә s Məs, 4, . 
x şə əşlə S-eə-ə СФазә əllər ә дД GU os) 
Ы ав ә ДА yyə x Se al s oğli gə cəl 
АР 2 aaz M AS əsi 5— 

bə 

və — 

o 

| 
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2 әдәд ӧд әјан 05, Соба) куб ки ov iT 

| a “Saz evə əmələ бӱ ez? (95 əə иә yə ор- дәб 

ә əzə cəl 

qx əyalı an мән мә ә S səyi ан ли Әзә | 

ӘЛ 49 ка a dad ӘЛ gələli ӧд 044 Ар дә r 

GE isa sl, ӧз хҝ ад лаҝ̆а ма oz oa q 
(Sə: едә səy əə səl ə as ӦЗ azə FEDA bə ә 

UAL 2,5” 208: xə ӧз “хҝ иә) ӧдә 95 о 

“əəə јд gələ, Azə ДӘ dəə АБ. əya, LL 
әз AŞ ДА dk əyə блә аз e CD əə 1 

ра ир 
дәмә ДА О Ом Сӱдаә Аз ə иј ОЛ ar 

Бела Səs . Мә alə әд ələl, ә ӘС es əə әд Е 

әд S əəə бә m Дад оз сәд Ар Сӱд 5. . 

ҝӧзә Gi, Су зәдә ə ә ləmə әз x $ yaşı oz 

Әлә 446 özəl, ) Ов ә әд $ ə- ez? (90592 ес Фә 1 

— әз 34 355 ӧзәјә ә 4 әд R əmən Әлә OL” 

(ələ ələl SS sə azal əs ə ол dəy gə VT 

əş “ҝ — ама одда Сән x A Һә də Аз т 

бәд вәд şə 21 də 1 ada də R 
əsli. LL: bərə әәјиј Və ma ҝӧ Су Жој) О REoF д 

4-2: јә gədə sələ kə ə əəə дә AAA əə si s 2135 YY 

Gal ls 55. yarla Sara АРАДА qosa x əə, дәј 14 



T ır oz sə 

ҝҹ (223 b cal ələ Дон Лә ЖДддә es es “abla TY 

Q x lad, бә Бә iə om 2159 m oxı 6 Авар A 

dy yis ek ды Јәу әд ərz (0226 оХ изә öl вӱ sə) 

БВ əə dı av əs səl sd ə Bı 
5-0. xi yls анд әз ОД ds ədə 

Аә= ә) и әздзәл Ә.Ә из с әнә әәә? öyə mr ... Vi 

səl azə əxi SA ost s дәбә з Жан ALİ AS сдә TT 
ТР Ни . “42 xü zə S) əsə ÜL şsas, 

OM əə işə ol məl LA s ӧмә ə ola Ы 

сы ад sələ) əs rər OLA rə ə əə ve 

o çək ——.—..—.. gpədıə 62 ЈА 5... $ 01-ə sə 

ӦЗ Aza pak azı ә ән üs əl Ai maşı sə 

Әлә b s S ssa) 053ən übə əə Сун Зеје сә Q s ələmi 

20524, siz дә: 354 бә 7 Tənə ук Әл СУ 
| | ӧдә ə ә 

ҹә . (əsə Һәлә лӱт аләм О Бб ӦЗ YA. 

Ј= Ј6Уз ә дәд ənə... ә Ölsə Azə 

әда Ди ән sələ salla pz əsə 4 əsi сј. 

Ӧд ҺА о dos) si бу иб ӧзҝә Gə 

ә ölə ӧд rəsi . böl sə la ələ o$ gəl 4 

“əlan yə ба ДӘ ва ох) 4,б ел ҝә səb əəən МЈ 

os $ из SİL əzə ə əl, Әадодди әзхә zail az cal ar 

el Sə дә SA s, әт $ ӧәдәсдЈән 

Cə? “b yə әз, фал sə әнә вәба ох би 



dA sə . 

Yar ВР Tora ə 

вәд ҝӧ Лә ә əx хә ол ək əhə s (У22 “с” ә 

x дӧ 2 Siz Мм ЈА Ko енав ou Sis 2” Fə 

ə әз $ 

m. esi dA sasi ola Ted КАСА səli, г 

Ед удда абад olu, 

2 isən Есај ә бӧлмә Лә МР od 

ох дә a am əzə də Y “işə ə oıdu də dəəə ir 

“əkə əksə əx ə al ai ајә dala İy 

Ланоб “ x asələ) фә əsdi ӧлә 333 M ə ə зд Si (və İk 

ə. x əə xox. 

идә ələ ә əs anə aa kəm, sz ЗМ ədə də ә 

kalı ə OKA ls gə As Lİ “asəazk ə 

sə 27:57:50 $ öyeə LİR üb ssl ABA нән . 

əə mər özəl (ə 29005 2) ох Де 4 9 482... el dəsi 

əə xə 125 Or rə sira X. A ə д 

sə a dadə дән ӱз әәә sə b —.— гәд герб |. 

a həsA A bəyə səl səsi, јд 8 $ $ ni 
27:77:00 r 0 или 

əbə сәф ol Aa la, ЫЈ ә m... e 43.22" 

m ЕЈ Ди Аләм би Дизә ML xə дон 

ə elə əəə dul ЈА о ss ЖОҸ Јад əə од Tə 

22 əyal gal S AU ea ЈР 
ӧӧонк зд ә səy yy caan lə әз SA Rə lan 

дд 

vo — 
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Дад Фи, daa Әәә, omə gədə әд dn ДӘ дәб оз" 

os 3335 ми 521, Li əy, Мәдә ӧн Әз Ју, Lə 

уд əl əsə Sü Us AL лә. ҹа U 5: јо 

ә дхи әдәб ləş ə ol 69 "Ел 46.5, ӧә2 € 

vəz NAZ “əyil ol Анод, 295 ol ss 

pə 25 $ də səs öz üzü = qas Ae döl sən 

sö” 89, бе Kə ЕР = (әд Səs o a Дӱз $ al iy 

Дӱн ад gəz ә Азәб О 2-5. əb o) 9 $ ək 

dölə ис 1 x nəsil gl səl оз o ük x 

Жјән əəə öz ə Ју О Дик öv 25 дәв AA SAV yəsi 

a AL 233 dəl ol alay yal вә Sə A AA əə диз r 

Vəsl ада ə Gİ VZ əs, ö КР də, Əəə Ün 
4зә- ДА АДИ СС ҝӧјә, од. ӘЛА elə Güllə mr 

ü *222 дә, а (59 әлә ödə ə ə” ələ 4 зд 

zəli "şam )ж 60“ әли иә (92 Сәј Од лдә дк 

| | — ә Ӧдӱл əə, 

əb sə yy sl = әјә, 55 (5МӘ əəə 5 бәјлә TE 

ҝәзә сај Oəarl да, сә S əsə məti, дә x Sə a Öz 23 To 

нәјәсә Ла əs ölə) özlə ln ə 406, RIR 

Ölə) оз mizan 2 (əm əə əs 4 GA Məsə вә ə 

МА зә ә ДӘ дф бә ә ӧн дә дә əl x yə sələ TA 

әз (да, ex ə usd, Su ə səs ә xal is) san 14 

əb, бә Ләман OS иә ət вә нӱд Ох elə 04 7 

Оз ҝә ә ад сә səsə silə ә даок 



КӦКӘ TT 

əllə os) xub, əsl әд әјә aşa 3 008 ох bə 

һәб ә xab R ə ALA üzə dəl ә оз qəlb səl илик $o 

ә əl әәә бә əə ə sa aa nə, О бә Az səpə АЛ 

ə yoda də əs dı зи әм gəz əsl əə 

“əəə 050 6854, ә вәф ədl val Даи azə иә, 

Адда, AEA əyə dd 4 on ДӘ cəl gəl dəl сну 

“39322 əəə və 1 s dizə од x “əəə Gal A 

əl), 3 ә әдәдә ə ж ӧз дә 65 ARI də 6 sə “53 44 

4ә sələ 4. Əə r... o nl, əə 5230: 

* (А, evə ДӘ ə əs 

= “2 ә 

АР КР ИРГИ 
Лә ЖДәдә əə iS са əmə ә вәл КБ SAL " 

ӧлә дә ə... “ə səyə ə Al all 4 Аз 613) 5 

EL ə, * ДӘ вдД TAL 0849 az AS də ərə 

ÜL вә ӧдә ӧдә Siya вәз зә вәдә al, dala e” | 

ББ нән) бј Ы də. уб Y 
ҝәзә Aİ ə əma Vİ x əs A si АБ says a А 
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СА Ал О s ә ДӘ ӧз ӧлә дә јо ии 

A әдән Дӱз әз Азаја üs Једә бә xala, əli 

аз gölə Дәдә SUL dz ДӘ елә səlis 
ail ә 1 Жон" Јӱ3 ləl 99 SA ə az əyi елә ик 

ајәдә (АД вә дәмә ә ОЛ ӘдӘ 5 aks sl 

ә бох дә ај ва ӧлә нә ӦЗ ДӘ 22 x 
ә Хода әәә ӧд әјләс̧ди ба bz al дә 

06, cəbəl 

(S SAA ə ys дон də gül ӧлә ад Фи əəkil ә VU 

Ани ҝн qd xə yet s бдә al əə ə) .- ә" Ку 

Әј ә аф дә СА dz la О ки 

x. АДА ә ЈАЗ 4) S üş ӧдә әз дәр 

ӧмә ат ә әз 32 Əəə Q al ə sü, Са з 

a” ələ 555 4 һә a. ад ala) Genə olla Ti 

дә el DA S Ел a əsə дә SS алә səl 

“lədən дән ə kə nm əl alə нә һәб 34 daşı 69, ПП 

ӧдо дә )əŞli әз gə 1604 udi бы ӧд səs əəə бР Te 

ӧз 453 куб aslalbəl Код ә До бун tə рә Vt 
a aslalsəi јд ә Sp AZ saslı A sə Səsə 

sələ ab sd он blə vəl ölən gəv əsl qa ада fə 
x yə şə öl ја Gu, 4 хә x биа" едә ә әлә ТЛ 

әда dz 63 әса əə gi sə səyə Лу səl əla, 33 əy 
с2 



ik de sə iyə 

4”, si 24 2 — ə дмә зәдә ay сдә MA ($) (5.Мә TY 

elle СА ә AU Mə алә ула әл 

səsə dəl səd dəmyə səl kə sə Сад gəz ool ијә yə 

әдән lal Şə Sə əə əbə 
вәд UL şə kil ə ə a As ç 

* əə os ləkə zəl əəə dəl 7 basallz дәј də əəə ün 

ДА Ја 38 дә və, АЛ 246 са һәәб. səb 3 öl 

ә əza as sə 4 әзбә dəl ид из əli дә ” 

из Сам 3 3 ÜL kol x ÖR ə ə o us 
оз ao al o дә o Ләж sa Ајә он ə yə mor və 

из ат adə gəl basəll Azı giz гәд ав s 

Gələ "ys alaşa әнд səl ə бәд с̧ә 

s a ləsi, ә 

“əb 955 09) 

7 ə əs Sə Әәә 
Ҹә зә әдән Ы дӧ əti ke едр, x S” dəə “ələ əə 

ку зә xəb ort МА МА Gəl sasi 12.3. xasoğlas, 

Ӧз әәә “əə ə ə Жан ди zəl Один 28 ЈР s 22 де 

ад ӧзәл әд бад lke vələsi 5 кә V алә 

SAL RA lələ вдә yal əyən тди әд, ә бәм 
“05. АР ИН nə GA 

әз ə) sks yyə sulu gəl Sə, ab səl, иә 4 он Азә səl 

р 11, Söəəə озә- o... “SİS, әд, Ҹи. бӱлә eələl 

lə səb əbə əsla 5 tə? ә 0" (Ак аәф ә ода ә 2 

on "СЕ јә 

ic zi 



“my “m да әв 

Gİ ДА әә дә ҝӧ əz gə TƏ 3 A , .. ce) 

3 lə О dü məyə AS xd A СА 185, 

ә2 sə dk 2 sələ әда ŞA əb ав oşlam add, kə MV 

gealul дә дӱ, әдәб Оз əl clə dəyə ДӘ әз mass 14 
мә Др gsl АБ ад дән 4, бәд = də ŞA, и 

ЕР Ји дә КИ es, 

ә ку әј ail xl Де) әда әл ə sə, 2 бу 

üz РРРГГ ИЛ A səl 

ə әд ə Ж ağ) ӧҝ)уә 829 ҝә (ə ӧзәјә gel a 

Rad SA esa Ləl s дәбдә 
доза zl yals Длә yo yal geyə cəl әд ан сә балда сӱд TV 

aa ə əə ə ə ər a 
yə Дәдә дмә s $o az аб дәј 

səsi ә ələri Ӧд əəə əbə dəə a dişlə To 

ӧјҝ̆әә сә аја olaq S R јә влә ə, siz adl işl 4 

әј Səslə Н Лао s ə an 
Gk 55 ei Сб аз жогдә зәвәзә јн saz döldə nv 

ти етил çək Şəmi ај ДӘ ze vəzi TA 

ҝәз, иә əmin ди ə БА әәә. О 

әв əməl ASE, səsə sə dev Qəm see тә ә 
әјә üst dəə vəli ələ sas) Ј Јан əlilə ЈИ | 

Дое. ӧд os: дӧ səsə, sal Је mə) kə “ 

əəə 92 AZ ə әд kəs vəli əkə səl Мә TT 

26 A əə ә дӧ дә иан gəzə s üsəə və, адлә" 



әр А 

$ ӱ- рәдд (625 39 5-Мә ləl вә əs ӧд) S ek os ЗӘДӘ дӧ == TA 

= зд лә 6 әс дӧл bus gi esə 6423, əli sağ 

ə. $” dl- 5 Әз ələl əsi ə. Şiz 
КР VELÜL ə əə Lə səl r — 

se, üza əl зәл, дәк bəyək ölkədə 

ARI ДА, gə AŞIŞ 

— si 

дадә dəə se 2 əsə g Сн әјә lələk ssy sə — 

жӧзӱх sel ә - иә ДӘ әјә од 449, üs T 

Жазз dəyə вә бәк әзин smi səb АД iv 

вә дә мән ӧз әз 0 S də, дәб sik Q) дә 92 m (5255 дәдә 2 

ҝә. би səl ӧд) әзин məl иәб 5293 ЈА Ад с 

oğ tu од 4 мә lal вә geysə Ба ay əə sl 

—.. əy Azə) dad S se ə əə sə нәзә Sə ələ Y 

(azi, 25.2... әз yə (6-3 әд вә А 

“ələl әд ӱд, вт üə алә аб yü gələ gəl нә ҸД 

әд s ә од selə бл oəbə əə ијдә as: ƏSİ 1 
su ə s Lü әллә Аза 1. 

хо- 5 Амә sezə ҝәдә Aİ o yala) , ӧд Јәни бла Ы 

әдәдә GAL бәд gə daşda ләл. əsi Saşa 
“ər әз isə az oa əəə vəz əə “ər. Yə 

Bəs usm əsi ДӘ ә ә һа дә 46. 

Му sə S əə dəə Жӱдә 59 Şa Şə ə $ gəl b 



vı . ЛҜ 

кә әнсә (SİT əyi “ə” 4123 x ӱздә ə guşə iY 

əri ЛА ol ə xasd) 2” olu ҝә иә ДӘ ак A 
Мә m блә 491 тәзә Sb 2 sə oxulA ə (sə ад, “yə 

һәзәб də ЛӘЛӘ xəz LA ani әдАуо јә “laş r. 

qəra vir аз m RUS əb 4 “LAS və . Азә əlilin п 

ze ЈА вәд ӧз ола л- ea (дә 530 Әл 
дә ə ayaz 5 xə ox alə ә ЛА дә AA 3 

ҝәлмә əsə gəl әбәЛ 5341 АЗ Ы) TT 

Демә və3S asl ӧдә öl дәдә Дәб аз ol, dz “ƏS ох иәзз л 

ər əə 6. ӧз әз о" Дад 5 süşləby A na 

92 ə јә Sə dəsi ба Bə gən ə əəə sə ив ход әәә 

səl) əla бӧјк зд pol ol əə s ləb ә 5 To 
СК veb disə әз әлинә ДА гәд Vi әса 

dəəə” 034 “Хӧә- әј әд дә Sİ) хә s, онда он бәләд 

Һәәә Лав оз ДМ ДА әлә Фә dəst ана бун тӱ 

фә 6 əbi si атыдә дә ə4q1ə ә əəə 

һәб әд, 0 вәд 1, Ӧ 52 әда ə оба О ik әд TA 
"zl ӧмә əəə əəə əl xala oL 63 S ea asl sə m 

вәә oa) әјә јә əə әл әннә ə mas ual ol əsə Üş. 

ә səsə 4 x səs ül Ы aŞ sə cəsəə әәә 0) 

рәдд ӧдә ələl əş ән ŞİŞİ лә аз зд Süz gələ gif 
ик ба x ə ада ә ədil Qə sə 1-9, 5 Суз r 
ЕР sal də ə” 

дәм ə Səbə aa ali dd Sə oa S 5 də əzə 



TI dz Ələ TA 

дәбдә əv əvə (səl) о= “ə 339 әд çə әд se öyr Vi 

Дәб asələ "=" АҺ 

sək Рә əl 

“həlS a Şə olu ol ələ əş əyib eda Səs), 

од. A әз oS  Şəşyel5 вәә дә ə әв ŞA zs 

əə кб А "Ех sə) дә әәә ЗД 

örə ə “əya иј ə əssə Ј4, 446: Оз ә ələ s 

с sə) АР AA SS Әз ох səl sələ 
СА 412 sə 4312. дә лә yə, əəə “ə 5 şap” дәнә 

вәд јән ад ав ӧмәјә о ДӘДӘ x AS БА ə sədi 

dəlilə səd әд iL ә Лә edi, 8395 АД 

2463) Дәм ӧз GəL нән od alə ya ал ozəl 

Рә əs el, ӧзб ozu, ж həç ol ə. ӧдзог о 

Мәлә a alay S adası 

дә әз Şə лв из Ја əəə О ələl kəsə 

iə yə ав ləl әдәб ol ә Демә вә дмә xox ə АМ 
(53 анан özəl ЈАзә Әдл ә “əə ад əəə әд (iə 

lələ ürəy Ӧд ok 33 la Ја səbə 
Ж yenilə) əə a əbə ӧдә ə bn Ӧд вә мәдән əl) (sə 

Qİ xüsəğlasi, Мә 23 ə A дә, 4, Абад, da 

РЛС ән Ерл. ӧ:әм 22 ме dağa, 

“ə мәм Аләм os ə ə нәнә 
göl səyə, ај Енн gn Vİ disə gl ə gər Дин 

1 

г 

Ҹ 

“ 

о 

әфв ә € 4 

— — — . 



4 TT del suz 

ҝә һә aslə ə әәә ҝДӘ 48, o əs дәлә S-ə 

дәдә işibs Aa s ai əə) diya səyə də ә əbə) 

(сә ZA sz Әлә ад 3, 1 kassi gəc ozəl 644 

— S sSlə әјә Ад әв *АМ Ј5 döl әд) ə 

Дәф $ əsla aşk ә дм əə alə kə ДӘ  жоә нӱ | 
һәб О ад Asəly səsə оф lz ӧд sz, dən 
(AL ә ә ә “ə sə $) әл дәб, sd вӱ A əli ir 

bəl s A asa də кә səmə m Фин ə iv 

ала əsli sə ӧд əzə ДӘ 30 ӧлә emma 
Мм аф әла s a 

Ӧз ә СА әмәјә ə əə əl elə ədəd ce 

һәззә sak ох əəə әдәдә yə ждӱдә ә? одун Yu 

2”. 9 od əksə dlə odlu ən gələ Садә də sikən 

әв 24, o Şüşə ə ə ə 6 5 Ми 
azə əl a Də Vəə 

Əəə a sələr 1 oəmə$ x də UL R ASİL LL ələİ gə əəə 

ӧлә дә дӱ yə əsr dəə” иб səbə ələ A x lə, . 

һәдд də әлә Alla ŞAL vəs a Şə üz üsasə дә 

Дәдә әзәсу xas 6. Әдзәдә ӧдә xə əə dəə АМ m 

268) $ göyə ə . isi ə ҝәда Be ох əs elini 

ә əyən 9 дәдә “ӧл ə” əbəs adı a, sə $ тә 

“zə ДӘ əəən ə səli sə salı işd: Şiə әә (S-lə) ələş (52 aöyal, дад 

нин СЕЛ ASL sə dy, masali 1, Гу 

Ӧзәр Ərlə јә ДФ isək əl orls ән, masali əy әз vəyə səyə TA 

R” əl o əl 

qm. sb 



m. s gı 

Ӧз ӧмә yər asl 6 2 Sa əbə əl əə A 

оду бӱ вәдә abla sa Qa nəs Cı әјЗ ə” mi 

ӧдә 555 ОЗ 1135 odu 3, əl, жаәб ии 

ӧз әд geyə А.зә әнә Һәәә dələ АЛ ә s yil . 

əəə əl əə sal Ди вәл ds Sü sö 2200 “$. дәЗдә yü 

Уз əley вә əyyar səl ОЛА əəə, (ад ж АДИ 3, ey 

ӧләҝ̆ә әл, ә Азә ДА 3 ҜӦРӘ ləl ә RA YA 

g əyal “əə lər (384, “ələk dəb xa әәә daş Vi 

(sə ə Азә s x .Sə-alil 5 se özİŞ” әдә sl 5. 

ələl 6 6, kə, SEL cəl Lev əə 438 o = 

ә онниеә ce” әд Ҹә ӦХхә еј әв Ж Азниз sə 6223, 8) 

гәзада хә 6 дә ə 0913 АА, тә АС 

Gə әд ə. İL s) ur... 

РСС УРЛ səy 

даҝ̆ адә кб ох sayə si иә Ба за) so 

ЕДА лаз a zal әј С əski ӧз ДӘ Динә KU 

әм ДӘ ә ан də Say Дәм sə Ana (О Дӱз ә 

ә ə 

QS һә ә АДА ды о ДА Лә дәвә 

səsə дә Даз küəll ӧз ав Siya әд фәләу 
һәл ДӘ буд АС км ә ДӘ ÜL səyə S azal la 

(5925 242 244 2 ə xar 4, 0222 ејда ДА сәј (5Ло 

оз әз Јад Q DAS aş јә gələ əb lə, ДА о 

Го ф лә 



£ Tv det 

Әб ӧәд5, аһ Ә– eLə adl адәм ә ајыб v 
ај ə. 02= Sə cəlil, Аб. ÜL əə (əsl А 

5, Vəə 22 3 Si s anə о “əyi Əyə öyə СӘ да 4 

Ӧдез XX üm 9 Ју" A Səsə o ALAR ə, ps ra İİ 

282 зид A. ml әз Соба, *ӧгд2 . ЈА ir 

Јај иә SUL əl g- si, ü yolə alə “ədl ӧдә s әби 

ид бә СА yuya gəl gəlsə SRRA zəl 
әм Sl sə An ә әзӱ a 5 65 ə VM 

“əz Мә ər ади ә ələl bən dəə sal Gələ ИЗ a, 

Aze ә səb dəəə иә ƏSİL 818 ül, 4) аҝ̆ зә o 

ӧЈ 639 232 lv ə əə vəzi eb,əs ДӘ bz ə о= 

4 sək Sus se ül, öz de д Gə әзди sz ӧл ал 

x də Sə Соба Ü səbzə ид ЈА са S? Sa јә 

və dələ ə ölsə — О дә Gk yə dəyə et YY 

özəl Сәд Ола ƏSİL евә с Са, вәба ә. 
29, дә Аба lə 23) әд дә deyə ce А дә ЗА M 

ozəl ə al ҹа А əsi, Susa əs —— ged diz r. 
ŞU si, или ку Сб лу = ЈА әјәр T 

si sət omə) sələ sə əl әд АС sa, x x MER 

7” vəd y sək Sinəm gəlsə Qə 64, əl-əl, səd m 

Бә 341, ə, ls ge ə os вә мк 5 Və ан 

ә зәј m... ај. әл 85 4125 дӧ. ә ди 18 

“7 esə Ölsə иә s Gİ - бу * 44, 7 obəl dəəə ə Yo 

Tə bül: әд r (2 ид ә Әәә ә. әһд ə əə Tl 



Tv del sz £T 

Ələhi sələ s yas x ləl ДӘ СЕ dəl selə Siz əsərlə ra 

абы ијә АД ol нән ləl, pəs ла әбәс. 

“la ə абад. Ӧд ÜL əsla, ЗА ә вәдә Ҹа 

оз жадә 6 .... Y дә sə sədi KE yə ә əli “T 

гәдәб Бәдоддф ҹ ədil əzələ təli səli isdi s-əli 

Даз de) səmən Ад узады sal də əə 
dəx ә Sizə әд ә ДӘ əə əsə ölə səli Әәә тә 

да бә за ei . ə əə “ә Әәзоло дада 
298 9 429 зә ДӘ 160 зд S О sə ә şəb јә су 

Ал зы ә Ән =. "əə şo Gözə, S ər 

ик Линда mədə 57.0 ә сијб fi ә илы а 

ҹә gə gp gə zə ədii İRA ə iə) s os er 

4 əl ə vər sələ S ав mi (92 әз x əəə ə Алә səl ә Је 

Səbə gə kv ST әјә фә белә ҝӧј дә yəyə —әт zə әв 

ӦЗ sal ə s дә Sə səl əy Лоун * (92 eli GƏ ə 

“S e əse o: ә asələ əə əl dəmə 45, çə ал 
ӧз Мол Susali ед sə 

әәә аҝ̆ 

a СБ әамә vəyallə cal Ја ӧнә as =З9 əl : 

Озддә Јао gə зи здә од) нон a ƏSİ o ön 1 

Әк * ДА дә io oral 25 sls ода Üsəs Ы. 
әд Әхи дӧл ДӘ О Ди вә ДбӘ əə әзди. ə ələ 

Sa, sədə: eLə ӧзДә дә ДА əzər adla ləl о 

dəyə әд ЕДӘ səyə Sl səd ДА дәнәдә 7 



до Tk del ss 

r ә ə, s b бәси зә “vəs si дәдә zs, 

ду әлә. a... gələ oyu ol 3 5 

әјӱсА 42 дәк ә Мә üsnə, әәә sayə о 

сәнә Alə əə o бә Ел он $ əzə Л 

әдәб ә Sə gedişə eləsi Сәуд m... 

2... 0, О ә gl diş əla Y 

Ü xəzi) 4, dəsi, ДӘ о x, yaza s бә A 

4)— сәј - “ə.a ğı a ə. bəyi 4 

7 sə, U$ 41, 5 əə Ләлә, m 

фт *1,бәа ак ил əəə. 
“əyən Azə 2129 ә. әјәд ӧз ә Вер аф r 

оха, ә ҝн əə ə әд 0 вәә ә ӧб ӧдӱн Ҹ 

Жӧзбә- әд 3, Дӱздән од сәда ДӘ. дә əəə ə 

Әт əz ОД sal адда әл O бәз ə b 

ələ АН) онә за, Әј (22, дјәж2) гәдимди YÜ 
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Мазда A S əəə ә ҝә ə о. sb 
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ә əəə “əəən 02,3 əyə 3644 Әәә *АЈД ИЗ əql or 
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əəə ola, xd AR aa он дәб səs ə ə бә, т. 

Жалә кән гәд sal əə и6 аб ә ə ə 
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сә2 әд ДӘ ә 863, ЗД ә ə s (2:5: gəl 

Ре. gəəə əə old јә бз, yas s bə т. 
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ӧдә, a zi ŞUR Be yaşi әд әд кәз АД də 

ӧдә, ӧд әҝбә Жон ӧмә од GT üş, geli л 

Әр ә" иси alə дә) дәмә Ҹә basdı ə 9 |/ 

Әв a. әхз ӧвә аз əməl ə dəyə ӧдә valilik dA 

КЕЛЛИ дӧ дон ӧијәлӧмд8ә ад дән A 

Gə хә дә Ора 4 алы s 6, АЗЕ dar 

ӧдә фә ЕДӘ дә ӱнә ә ад дф П 
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- вәз, ә ə öz azə ə ту Alə) 67 ӧмә | 

Бә ə əsə ә səmi 3042 gə LƏL dəs зәл ли 

.. әд о- $ ələ “əsil Зијд səylər ен 815 oya 

dəəə 4һужд,-4Ы A də S səylə 4 aŞt du О вәә 2 
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c” ЗУР ә ләк ә ДӘ ӧз әз ale ələ əəə si 
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"r ОВ о ан = ә кә əə 
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сәбә абы mə) səxa ool aaz ə SAS ou ӧз 44-14 
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63 фитә Ли аҝа ә иә ә. әлә Јл sə 
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219353 b Aze gəm ЛА — ә * ә Gəl gs .. 
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“ələl зд Јиау qəs әз О. 5745. 62 vəz “ 

(235: ед əəə ək əə 3) .. e” 622, 69 Sə bəzi бә Ty 
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әд SAL gə ӦЗ дә əəə) işə R 

pəri он əS dəl azə ан di Л, kaz səyi, A ӦЗ $o 
ә әјјк gəlsə iz az su sU S duşa Ya 
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ӧд "əzəli ах dəl dəə S əəə dl $ =, Çə? əkə си 14 

(О дәјән әд Сд Фәза әз дә82228 gülə бӱ 
ов.) 4 əəə) ... (58 (50 һәвлә = 4 әз ә x əl, ) yə “2 

221 dələ 55 ə asın səlisd də = 

ӧл һәзӧзә ед əə 1 18-Хә ах dəl ə ms ад ə әзӱ Аду 

ә S 7“ ən yanana Tn 

s Рә —. Alə 22. M, ələ од 43 əə? 9 s... də дәдә 

ә ə ye o ӧдә oa ol Şİ (5-3 “ə од ҹи = АЛ Һҹ̧ 

ә 2 ə, sas cal ӘӘ vəz сдә) ә os əə Е 

Аз”) A ə ФАРС ə oəmə x ААдәд ад To 

a əl las әт тох ə LA az əə ə Sİ asl алә әдән 

m saz Әәә s əəən dələ “Əman - ik a$ TÜ 
Aa ssa za kala 4 Səs Је S AL səlli Ty 

Әз. 54 о әдәблә ола зб ад iə 1) әз ә (655 95 YA 

a x dələ Mə iə də 5 yx 

вәә ә əz gəli və ən 954, ul тәх Б. ҹә x јана v 



2 | әнза 

Ки ми ит, ИРИ səslə öl Ӧд talibi 

ж дәјјәдә КР Ӧ вдә әдәдә зә ӱ Т. 

Сај иә 3 gə ə ад 3 Göyə dəb əə) al вә әв Tİ 

ələ 09 3 леди duy 68, ə ә. ә ә A, 

Ы вәб ов ə дә ə: әзән О adə ab sə Tı 

o АД зә asələ ан əsi Сәәд əl дәрә ssa gb dv zə m 
Əə gözlə əə әәә x До ə од, od од elən 39 ТК 
Фәсдә aaz asl səsə зә sl SAZ 

ku xüs ac əəə к.Дӱәб ezlalsək oll ҺӘ Дал дә To 

2 дә 2 Ун ала. ЈӘМә DƏS Ş aslalzəb, od дӧзә Tu 

öd, дадә әми СОЛА ә -.. TY 

әда. од садә, 164, Хј lə, ol Sis öz, әд 0 22 ХА ТА 

иә ә нәр dalı ab sə səb dz səl lə ə зи блә dl TR 

бу “əl das DA УРЛ ә52 ӧмә zə (220 (səs әәә 

*о20 ӦЗА ez од әнә јери һеј бу 
ЈА, ДА зд Ајә ә ə ə salı 

зә .. :=4 аһа sal al 36 dəy ə yni 

a bəsəali ŞİŞİ 4522 

Әәә Лә 64 əş дә ӘЛА аз 4 ol, ӧлӱ 32 ЕГДу 

ӧзәјә ад Gal oə131 63 de əş ҺӘ дәв əə 

ә ә dyaŞ ед иә ә 6 вәд Ер dalıb rdə Әәә 

ӧд е- ӦЗ ӧд 2, yayı д “Çi, ала ДЕ 

sələəyəl al səl ә дән al, .—. .. edilə si 

О A isə Azad ə o Rə sə, dələ ə Ҹ 



1. ДА зә YA 

ЈА yə əz дә x gəmiyə səl əyə o лә imalə до ə, 

лә әда əəə səy yət əzəM dəəə dəl од s au zəli дә 

x ӧ22 дә Göl əə 

хә 

5 635 “1 ol од, 348 ə əyi Һәәә cəbəiə l 

Оз Ден ә бәдә dis əə) ҝӧ вәһ ри Sər əla, si, əm T 

əmə Gər $ Ели Од Јӱзозаеоҹ дә ә һәб 

итә дә дә ДЖ Хәр Ҹ ə 

ах дәдә нә вә ga бә 3 дил ӧд ә лл adı УД 

sə) di cə-lüs az ül ra ә səmi GSL səl s s“ 

ə 4 ӱ әд 82 A 4 Кана дһ әд, 55 У 

ој) 2 x ə mə ÜL sə al əs ŞA, вәл Һә идә 4 

Јӱз о ə ölə ədədi “ə əl səl s 

сә ада әнәнә əbəs Соба дә - ӧз əlin 
Au siy Дӱм тб ә әкән ə SU MD 
dər əs Mİ ə gu eb,əS” 1991, sədi он əl $ дә ик 

әхз Әәә Дәб dl yə ə asıla ӧлә дә вәф едәб 

güllə оф Са əz әәә вбәә yə ЈА, ələk enli Са ә 
ӧс ә тәм ә ӧд Бәлкә ә Ӧз os əlin 

жавд İsə yə ələ əəə дә 2 

ORA lə də mizə) əə аҹ̧а səl yəyə də əm 63, yay 
аз әд gə ək gəl Әәә al” səl Сд A b. “zə as asd ӘЛА 

Əəə əSəl sə dis əə e.ə 

O /”” 

— 

— 



A иДА ЗА 

cək əzə əl 

афәәлан ə дӱ әсл ləl ai əb oz сә ә adə ə, 
дәдб ОК фә алә ја ку а-ӧд лә Лә оз, S 
2 kəbə- 4, oa sus rn Əə Q s иб ALA, 

çə o Едо 2-0 dən Dəli s As ge əə =, дӱ әд 

ҝәдә ӧ4.29, Һә зә ди бл AL ӧз әзл ә јә 

Ыл 21.23 əs), lə ж ај dəl mək Ələ o əb Ҝәл 

һәб анд “ək. GLL 34 "ə əxll s ərə gəl | 

вә, sök о gesik 23, 1, ЕА ә Азә ды 

4634 Дәдә ol, ӘС Ју kasa xə) 23, АД ә мӱ 

әәә ВӘ, дн бәм sələ јкӘ 
Әв Ы кузә ә, ход) дәбә Ça АМ дә 
дн ба ә мә Сәда dal. 

(səl ДӘ daz əzə əə sələ ДӘ ЗД səli вәб əs 
Од Ss, әдәб ә әбәс с ӧдә 

S, бӧвәбә ВӘ Алов, ssa e дк 

әв бә səb sb A ələ sələ әәә diy о нб əbə sl 
Сад. 22 əs ӧдә səyi ДӘ səl сәв ә kasa) 5, 

сәбә индә аси. ДӘ" мәдә ж аз də last “9 028 уз 

оз 82 dasi јә 93 ә asələ, a şi zə, ет әд ндә 

жоз. “A əə ge 4, ӧз дә. sla ər li әддә 

səl sə səsi gal də əta Сол sd gəl əə .. 

dən dava, ә 6 əəə əə Ад dəl-Ü зд 

= — 

r” 

“ә di a al 

— 

4 

ә 
— 

— Lə 

— о 
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iy 

AA 



Lələ A. 

Вәоз Gəl A SALA ə əəə Əzələ s (ə əəə 
ә əbə дән будда дә дә A adi s da 

ҝәлиб ҝә əəə ә уд eSb СС̧ = Азә səl 

İsə 57 бәд sey 3 Оз ам Ди ӧлә дӧ о səs TA 
sələs Д a əə ја ба Gələ əks sal ə Дә Xəzəl m 

б-м ет gəlsə Бәм алә әд ә yas sli yə 7 

дә ӧдә | nn nu... ә “ 

alı əə o, 2 — 4) 

КИ Рди = Дәәд кә a öy 

әд ələ АУЛ s şo səla, дә yə əlagə (MƏ və ələr 

əsə ЈӘ a “. aş, гәју дијән (О аддан ә Дад. 2. 

27 әј s Tera * Oğeləl  şözəsiz- “əzə Lə Әәә Sİ $ 4 

ӧдә ды ҝӘ. “ Жон ДӘ за АД sə 

Ди. gin = 

ә ə. kəs əşi, həs ayax 

əmə asələ ə dəy ә дә, əəə ЈР ay 
да m bə əl əl isə ələ azə јә мә до 5 вәһ 

Bə (Уд ә S Lə əsəs dü S zərə sak гә 

Ӧз ав хә əyə әв ә ka 2 sə ДЕЈә дә 2 дә yə А и 

əbi yl ан Səsə də ә. sə Дәм “ 

һәд мә sab ән ә жава сәда səəəəə ə әј јә əə ol 
Ax əə əs жӱӧ 42 О kuzə də 577 ez üslub YƏT 

ааа x bə səb, ed сһә 

вә 



ələk Siya ə, əz да әз əzə ə dr üsdaS бл, 

кә РРГРРРИИИ ТИ sək 
с dələ ә ә ab ДӘ вә S sl AM бә 

ӧз Лај, —- ӧз бәјә бл 145, ж əlkə A, “ə əhl əə 

olu e əyal (5? ə .2v-62ə ara 222 5, səyə uş ə) 

Садә Су вәф дәдә Vəsl səl əə de Да 

әјә әд ə S əsə ayə ə ДӘ AL x əsəd Lə sələ 

Səbə, əyal vəziyə dəh kölə ə əbə 5 dəy dət 

GU dəl ə әдәд Də ад) s дә Дон ələk 
2) dəb Sə A əəə gü əlkə О külə, ən 

dər мајә (Лә Sə sələ əə ЛА əsl 41 хә 

ДӘЗА он əə дәдә оз $ ə AA nəə 

x kasç ЕРРЕТИ 25 

Gül = də s Alə” Ad oy A LA aa? A QƏZA ə ə Qəöziə 29 

ох bə 6 al, 2 ə ON hə səl əs оз bz əz 

Әәә дәдә “да İS ов ӱн зә 26. şəxş zrə 
Дәли 0 os ә әд. məşəl 

$ oşəsS. Дизә хә ДӘ gə və 6 sədlə ә ә 2213 

Әз $ So. vəyə ə бә јә ә əə əə Дж оҝ̆ дә 

ӧвз-аә (62u5 едә ә вә не е2 дә Азә ә 

ӘӘ әда, кә о АЛ әлә 4 ә 2544, әз 

“ə” .. 61 Ж дә .. Јен 0333 ДӘБ ад Дәдә ДӘ 

LA sə els yə, adi s, ӧә S) 21 $ дәјә 

ay üzlə бәд кәз елә dn КИ 
207 

“2 

— £ 

— 

— 

“ 

iy 
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vdsl:3-3 AT 

ив ДА ə 

ЫД ЕДӘ АД ola səma sal gə SA ДА әзм 
обадәҝб ма ә дәдә, masa aad ol r. 

Ы, РУБЛ: 

ӧдә ә әлә Аза 89 a YK öləm)? = АХ “Şə s Tı 
дә. ады dl S. üə sz ән вәз nə suzan ni GİL re 

зә Saa AŞA an ya 30 azi) lə ocls , bi Alə 

olki əzəl oub бә баса ez = әм bə x бә дә əəə т 

аһу иә вә се a АА о ан əmrə gəl A Tə 

səbzə он ә ЈА ЛЛ ааа оз Aa Аб ма 

səbzə yə ә ЈА ДӘ AA 3 ŞU, Заб дл 
Су даа ә мә Ад ааа İY 

dəə xə ol ol = ә aşləb A əsə sə) һәб si, izə ölə TA 

Оз Səsə ələmə əy sə as zal ДӘ A S бәлә s ə. 

$ кмә ӧз әәә əə əl Әлдә иса ə. әлә Qe ə ə ə. 

gələli Һал ə səni ərə 4 Ди ləb са = o sn. 

eyl əsr алә sisə DAL oziz sə ду əə ələ вә Ti 

Qoz ə3 04-69 дәдә дә $, a əsl soyd s ə dizə ТТ 

“əsə нәзә və va ə ә ə = dö атма A 

ləb A) əə? ӧн 99 су (ALƏ ед əəə нә gər ALA əs 

* əə СА с̧а 4 

ci gə əə 

229 305. ox әјә 33 хәз дә z ә “538 5 mi ə iy), 



До Vk dəl yek 

ӧмә ејд әбу дә зә a AAA alə sl sal Әв giz TA 

x 2) ək s, ə (Səs səl Ak дә $ oy Ӧд ә 

Јәә azə iə a yü ӧдә əsəb, “ə” er as həsi 

əsi ә хәз A s öl əsə os ai, , Ан ələl од 

* јә .. | 

“4 

22. 

Ар ”* “Һәә yəkə) ə “ə cəmə Ди” .. и Ы 

Әл “əə әдәб yas ӧдә ДА Сӧз ӧдә aş 
Gə əyə 4.43) да mə əs də ә Sö ә (65 əə ӧдә 

Бет ӘРИ üə əə, əzələ Dələ) “izə asələ ££ 
ж səl Lə ОЛу5. Ун дам Әл/Ј, 

ə əfəl 

AL əyə 5. Zi јә ӧ ӧмә әд sezləŞla ln јән ək, 

ӧлә azə Мәлә ҝә мәдә ӧнә səs mob Zir şs, 

Әәә Sa, жафәдә S yaa sy əb üz əmə 

ид İm ə әәә ərlə дәм odla sz ea ӧз 

elə . дәф аул 24 uş AS”, € Сд Әз ӧз “əə 

Gölə Səbə, ə... əs 4 gölə 55 391 çu özəb 

әҝод çəl ——r.—. дә. ӧјәгдб x S iə 

yl pləsəə Əəə əə әлә sərən fo 6) бәлә 

бә ж о Ајә О) dəs) дәвәт əə əə ol 

Ди, 140 әд ӧз әбу ə ə 

ob ајә 2 О кә ады ыр Ләз 34) dali, 

о 

k x 



Ол ЈА EL AL 

- sə İs Bəs məl 64 də “əəə вәд ə. şal Tİ 

5”. o ə a o Ə r 
od ДӘ едә вәд АД әлдә əyə azda, АМӘЈә əv 

vəl әәә də һан AS РС 19163, 

“s $$ нән) ола 424 omə Y (835: ləl səyə, sələn ə gan TE 

məyəs s AA з ә ә səlli 4 3, Siz 3 yey əla ӧдә әј әд СД тә 

зд әј (О edə ƏSUSL лә аб ə an 
ә sl sk zu —. “las ДӘ 6 

əydi a фи mə әд ol, әт оз Х ә” ә TY 

oll us cəllə, iq zərdə - əəə әд әддә 5 од ТА 

о. ли siy ә бәдә Аҝе ә бә, иә gəbə 

дә Sə, дә әәә әв doə əsla ән он 63 4=- — та 

əə ə əə pal: Sə ALL bi S əə ə 656 V. 

| Kes ” 382) şü əsə rü, səsi (üə бу, k Sü 

Бәз 312 = әзди Зил әәә б ән S Sİ əə 
буд. ОЗ" 1. "üə bən səyə 4 1ə2 ƏZ | rə ə ə tT 

Ox: (iə 308 ДӘ дә kəmə бә asi 0301 29 Ади 

оздб да A, ӧб аза gə, düz ox (Зә ох Dil 

ҝӧ əya sələn sÖlis ә о дәр kə dəs səla, ni 

вәһ ә О баб vən олу om 3 Gbəl əəslaləəi cəl әлә 

x... Он вә ləli İZ ə oməy $ fə 
дә вә лдә SA Је ә döəlsəzlə gə SUL мә СБ sa Tı 
“TEZE “AŞT os ə yər $” əəə oy одда, di 

Kətə 25 ә ələ ə дә S sayə әјә он xgə5 edi “əsl TY 



Gə ии Ж зә os, sv s öyə 14 

ləb dlə ə öyə se рз (05 ə ək yə әздӱз дӧзән So ə ge) v 

да ә di (143 db əə "rn alaya 

dəs s əl, üs gə əya gU ə ə z? Ü sədə dbi. 

Size cəli вәз oğ ələ ALA A NUR eu 6, Se 

иә дә 32 çəl DAŞ ун ә Sal аза ә ә 6 AA vi 

söymə əl S səki A ədə əəə gələ а dal ДӘ 
ӧд. әд üs, (SİS os a gələ с səs əldə Тә 
Əə yə METRO sök ан V əb Gə 4 "Ди 

xoəlB GAL əəə susilə əə ӧ= Са кә 

vəv әәә 04 

ӘЛ. даҝ̆ ад әлә sə zə” əəə ox A, | 
45, zə od Lu дӧ ДИ ə yə əl ə də- ДАҺА 

ИЛ 
мә 34 ә әј5од ә də ед те. 

12. dı As һәд ӧд Алмә квӧбӱу | 2 

es ALA dələ ədə a, əsikə ) 22 gə .—.. Sə хә) 

кто dələ s о ән Ак a зә 6044) 

215 да ән ada Див S ər ə 

GÖL əsi * 65 әсЖҸој- дар ам səl, 

ИЗ ӧн əsə бәдә Жабә ДО ӘВ вә ei ҝә 693,ә 

x səs ә Ајә ЕА ын ад әвәз A Soya вәдә 
Ӧд S вәб од әдәб Вә о әј ак sə әдәдә iL 

- 

o 

xb. Kəl 



әд 54 ә əli, sz Az sa üb sz SA 
Qı 649 egər sələ asələ — Əzələ ə 

QÖlə Uu - əəə) СӘ $.) Ы Оз əsə səyə ə аб дә 1) 

ӧ- оз. ба ДИ 7 OLA ӧдә ка $ əəə (ә 

ӦӦзаә ə di zə 4 gə ə o иә Siz ӧз də дән 

415 45 ə 22 АЈБ. 4. . дә “ə дәб, зә 

ӧв5. ал (5 ә аһәә дәј А də cəri 5 çə x zo ии 

ӧз əllə Şə 5 oz dəb .. ok yol aşğı əl ик İz 

Bəyə əə A (ә22 .... Әәә) ә-ә ад” $ ə Tə əə sələ 

əmələ özək səl ОЛ omə) До, əəə gə ДУ sl, 

ə na S295 əəə Дәвә ә söyməŞ ə = әзәл 

5... әәә 2 od бә si, in 

vaz dö os Səd əə һәдд бә “ə 

до, Лә s ya sy zağa s dz он səsi gəzlasi г. 

lü Са вдә del ÜL вәд GÜL ə 22 54 ӧд Хаз 

Ера Елә ән Sə ə, ASİ) вәја хт 

тә ələ Ди" səl, 3 zəlil yə əəə Vələ rr 

1 5. x iiə) 
гә ә kəli lz s- cədəl səb gə əə gə од A 

(əə) 1-2 a Bean, әк А — əlilə 0 əyə əza ə) bə 

dəl çə =Ә ә Јәзд) ДӘ ОЗ әд elza m 

isə xə, ә a əsə, 4 едә од da, ə “las TY 

ə дәб zən əl 55, Əməl nə vəsə әјә дадә гәзәл 

ДӘ ә ələk аб он 1 базу в əşəsəl Јәзд бу TA 

— . 

— о 



АД ik del 5 

ez (дә (6-Хо аз ав. ХА ez. Ы̇в заза әд ВӘРЕ ә 4. 

SA gə səbə gəl УД, дә əsl əə” 55, “əsl 

Əl вә ә ә əəə A əsdi səHaəsb ii Бәс v 

x, ж До al, әз нда əəə бәк, Кула әз “bx 

дәдә ә зәдә он az İsə gə блә “əf pə? dəl ön 

Әәә ж вәз dl $, дә 55 24 622 Әвәз вәдә VA 

alə ЗМ ә әздәз ələ з 6 ндә ән әнә ә ә вдә 

“xsi, A. “ə zə tə 

dd alu, əəə ela ad səly s qü ӧдә ə ək ozəl ид 

“səb sx ə иб ә dizə ә —.. Саја 44 су 

VA əə... Y sea кб 6 ӧдә səla, TA 
КР ИЛ Әс јлә SAR Сӱд во, тл 

səl ДӘ ајә жавлә işlə сда ə 60 вә әј 6 

О) x hiyə vəl s аз дә од лад ба Ы 
ӧд сәд ә ge sələmə 3 4 әз  6дә еј һә лдә 

Дев ан əə ә Аб nəə ж ӧд дә elil од Аза 
оз Алам ә јук ДА сл о Да лал ома 

Әб, әдәб дуз ül C” 0565, Оһ Од səl səlS əə Gə 

SƏ) мә dəəə, ol ә ebəl ОЗ As: gəl sola əzizə ölə s 

səbə ə əsə * сәдд му özb ӧз ә 1 4 ssla .. 

ә də kəş Әәә ах dəə əə вә isə əyi ET 

Gölə səyə sz vağ дә ә бак mə Оз iy) 

ДЕ. ül Qisəss “əə ələ zəy 05 dA 

әзл sələ, dis əsə Yə ə əə 



ik dət Сәда AA 

Qə səb əl os, ə АЛ Јес əl əə də ədəbə Əzəli den 

s ozəl dus os, iə ə ə ƏT” gəl S əl əl әнә 

sağ Mə ә ә әнә om” S sü *јоди дәј, r 

әд ә ак гәдә (ə БА дә ә Ед Да zə a İç 

ХДд QARA әса әд ad ӧдә әд $ Ба ulağı 
ас даһа исә ба олн Си 

әз 2 ik әәә zm? od Şu S ələ 4 әда до də Sözə о, 

2 cə е әл S o asl ob —.— ə. 

“məl вәз мә ад Sia, MAS әб мәрд s alat kəli Tn 
Şə, , xasəS güle əsil səh әл (əsi) x kəsən ə” iə 

7. ya, ok 

7 s. ai АД — di dizə R 

oğ Şal nəl ə GƏRƏ vəyə иә Әәә *дог ә dür 

ә əzə səv. 2 3 e ələl Әдән әс әә бә 0 
ƏLA 3 ә дә ен | әхз ә Адасы Са 

“sx ӧз бз 221 2. x asa) də pes ə S səl ya m 

ӧдә *ә бл хон од (2:5 və ov əsəd “ə, 

Ы̇ЛӘ дә xari əzəl əzələ ə iə elə әд 435 35 — 

$ 2- tə ӦЕЗӘ s бә ӧдә sələ 6 39 026 ob əm şə (3 ә To 

сәјлә Мәдәд әәә дә əm әәә əzbər 

x ez ək 
ҝӧ əsla нәдә lal əs ə ə adl ozu əməl јә Һу 
ex /lədələ Дәдә dərəyə öz əzizlə бр bölə сәни 

Ҹу әә ндә, ејб sl, Ја дәд 3 әз? ər ə ün 



ə. 5 Ддәәәу öyə әј ə ə 64 əs 

xə sö = ӧд әд 2 yiyə o3 ды ӘӘ izi = öy öyə gə и 

zə əza. “əə S əbə сә S ӧдә әдәд Сад YT 

ЗА ә Şİ əzə вә gə səl yas Сӱн 1 вәЗА вәә 

x asələ, FƏR ӧд5- asil, ərə итә 433 zə dem 

əv ui” səl 

“əhl сәбә аг = (ә (5, дә, Дәб Ву ох бә 1 
Јен gəl зә зә s əki дә ДӘ од əə ан 1 
ƏRƏ сн GÖN сәдд әј əl әд zə zə, gə səl әзәр ü (şəli 

QA səl 6 дә aa ə Si zr ә —.. əə н 
“S сәдд ə ад ə 03 4 5, ик Дәб 

2 .... a вдә əs uzağ, 4 sələ, ак R 1 
ДӘ, ијдә s səl A əbi Ла həd zəl s деда Әәә Y 

əşəki çə әзаб сәд səsə 4 АД sə Ö .—. Һи 

АД Дуз бәд $ bəyək s әјан Әзә 4 ж дәј А 

Ом $ yə Q вә әда Ан ələl əs ədə, soy — 

5255. sə LA ж ди дӧ әз gəlsə, k 

eləl 0229 ə azə əl 2 TE “um udu ə İİ 

Rə ама əə ə “ə. ır 

dəl Sər AS dəl gözə ӧмә, дәм səl $ 4 ox səl 
səv sü a, a әдәд. ә ik 

Рә. 

ДӘ ӦЗ səm AS еди мәдә əli yas, səli əbi Дәб 



Ҹә dək ismə ә əyə çe GSL əlilə əə ... әд о. 

ӧд азб алә әдәб ә, ə sə хн әд ду ә илә əl 
Жалә ӱд səl əə БА o də дәг 

ад Мә dz sı, Дак ад да Дәдә аҝа isar от 

вә ai иб səyə ондан уз ад əsəb ә сәда кән ok 

= (53 аб Әәә ә жвә s özu sələ ə ul Aəhə, Са 

Са А ДӘ Ab azı məz cəm 254) ӧд” - öv 

əsaslə ə. baə AS 

ək 6 əə əəə vədi 39, ҝӧз Oya məə азад ə ә 

50507: vəz ка ә налә ама 

Әли адда дл Бо sulu əə ik Bon ӧ-б ә Ri од 

(3:3 “zə əzəl ürə səəə3, əbə pan 2 ә x USA) əs gü 

pes Ж* лә gəldi — əd m ə sələ — “ 

ӧз, əə ә —. promo О 61 Ун ə v 

Gəldi аҝ̆ AÇ səy A a əəə Бо aşdı 83 лл" 

зә əə “0 ии жӱјәһфәд а дај Мә ало сәдд 14 

“ə ələl Дак ә јә gəm ds Sə Ko gedə ә адлә 

“Lə əəə sə Rə дә дмк ә адкә ДӘ әл? 

25 — XV zu Mako, (ls Алл 

ӧд од бә $ əl ə Rz ани ЛЛ ə Av 

(5 Мо və şəli ә 2 д ak yə is dbek әд мә (55 “ə əsli ЛА 

“əy xl ə Ди Sə, Ola 4 ezab, дә Ы. 

вәә Бә Н Әт isslal o б АЛ 

ә 



“rəy ə Rək dl səl əə öbəə osğls səl, ӧд a, Şi 

вә bəs s” ə бә ЈР әј çə ə. Ba ӧлә гәзәб бә дә 
ә ви, дә фә $ dəl әл әз ŞEŞ” 

кн Әәә Gİ all AS” o dəl әд ди (səmə вә О 

ә мә sal Бо Дуе5), әнә лм Ја məz al 

dei süsəl dəs x... ӧҝ ады “iə sə, "uz Сәд m 

ӧд әд azə salalssk gülə A Сәбинә ә dəl əz, 
ә ik işə) дә oyun ə sə$ sik gel, “ədil дә 
Хам) әз - As sə 59, gəl əəə “Xa AA səl 

дә жава али ӧх əə dizi səsə 2 gala Зак: 4 

ЕР УРЛ dəə әд әәед6 

ez” ә әз € дәвә жӧвәддә ОДә ә əs ə ә 33 9,3 8Х 

вәдә ələ ә ДӘдәА 

= gsəə 

2454 ur? ҝә ә ләкә ol Qb зә 36 Ӧ ə 1 

GER. cə os” ƏYƏ әла, ДӘ ӧ ә СӘ од 1 

əə о ех ДӘ ДӘ дә ман дә Әб 9 03, јх ме q 

“Rə дә әәә 634 də gəm кәз S pi 6 

әдәд ӧЗдә дә əə 2343 с Дәб. olm ҝәзә әјә ДӘ о 

dek 455, дәдә gə ә до уӱјәә ӱ x Məsə әәә | 

Ӧз Әз бә əə ələ əli (9 ӧдә 

ҝә ду səl Сәнә “əla, иә, дәб Ül x Məl iy 
oa) eliz ə də аб s əə sa — 



дк ala ә vərə әлан əbə әәә dəl Јдузә ж0д ri 
ә оздБ Дәб AL Дал = Аз iy 

Gülüdəb  жаддә дәдә ЗА дәми бә Ол 

дан a ə) yelə Дәб әз АМ дӱ ӱнә sil r, 

Ел səl ДӘ yal əyə a дл hasil әјә 0344 

дәјсә a ə 2, 
gələ ӧд 6 £ İS sə $) — əə ә 2 A 

gə AS: yə Ар işə s $ ələ sak 33 ДӘ дә s : 

döşlə вәд ə ә Ыса ә yədə ik. sı 4 

ә ә са ә Әјкә аф 

“ALL alə сӱд Дәдә də, 1 Sisal ад. ак sal q Tə 

pazl илан ӧдә a ala əə səl A ән əzələ TY 
“ELi Q ə Sali Дыв јх Да, AQ a dəəə piyə əz ələ TA 

ДӘ дә mar əzdi, əl 9 də ДӘ sal, asələ сад 

4, yesi oda ə əbə” ӦЗ sol 43 ozəl, əz Ga ul Çi 

О вәә ӧ)ба дә ə Aza əə лин cəl (СБ аб ајә 

һәб S ym Са qə Məl lz вә x 5 ӧдә TT 

ӧд ад. ЛА x Aa ә dəl əə ДА ә ul səl) Gbll se 

mi Sas əsə, xasəyl qılə ələ yala 3 sl sə 44 
“ all ән әлә $ duz Vİ sads “yl sul И.А 

gö əsə ozəşül dər üəədər gələ əsli Qali 4 gi əxi fə 
“ədl, adə вә,Лә 0 ə əə əə mz, mir LÜ sə 

Q nəl əə әнә a əs) əə ӧз QAŞI од бәз лаһ СУ 

ә. “asl ә mə oa, o üş-)) - ӧдә “və ОЗ УА 



dəə 92 

ə. 

ƏRŞ GÖRA zəl, o əli SA dəsi ə sə 
Ə as zə 6, Дәдә səla Si ад Т 

bəzl за sal səs səla Güz Şiyə ada o 8дА 
ә $ şad удда 16 Жӱјх 00 —52 dəə Əəə ez əyə 6 

УД r a əəə məə məb дә 
(52) ə 4 səsi V kk “adla “ AR ə əb Си ЕР 

ој ә 250 5 sə “ələl ӧз əə ӧмә Л 

Әддә * ДӘ әд ДӘ, нән oyu, дә Ада әз ә əzə 

“sər də ад ә = рә Дад Сәәд gə Әл 

633, ox дӧ АК x ya әд Oy ym Alə 4 Gə öəə asl A 

“Şə Əə sələr səl AL Am pz мәХХ әглә дәк 4 

зә ДӘ ДА вә Од oy yə gn ја olkə жбзб Ы 

ӧз ә Сб ах ад əəə od ә са ск əzəl, ir 
ӧлә isə a A uzi ЛА әда зә сәф әдәдә 6 ip 

“lə ə од sm ӧјҺаф Бә asələ Avo sə vs 

xə 24... идә ən 

yə iy zəm сиз бу x Д Бән Azər sələ yə 313 əzdi lo 

—— 

= 



Мҝозә “ 

əə əs gə sələ иә sə Siya adabi зд ән 

Er a ə... 

Дик. ӧз ам ОЈ Си 6Х əsə Са, дә Јолда 1 

GAZ 3) Öz ələ әрзә әл S Əl elə əyə 

“M od əzə xə, Доҝ̆а Ra S sa, gallüsəə r 

Дәдә 2 ələ səsi ДӘ, xüsu, ҝә ДӘ әб әбу $ ir 

s Bə asa, $ ләл лдә əə Дәдә дк 

üz ДӘ аз Sai gə səl ƏL од Sİ се ДЗ ləq 
daz, Зјесд dəs әзӱ “ə Ы ӧлә ә x Məl AU ex) lo 

6- дәдә ја ÜL əzab ək aba, 1 ән оба 4 о VU 

иә о4 ә ә ә3-4 дә ә ӧзӱ ll, x yasa yl iy 

од ада, 1 desə Oy a alə cal До ək, Дәнә ds 14 

x Lxzaekə 23 9 Јз5, Saz zə z дӱ 2661 sl, 

ад ндә oll, “şəli zə” 5522 ox usb Ал Әв 

ОЗ gb сәд ədl ДА) АДА Beş əəə ə ә дӱ r 

a səl ДА АДА Гәм ә 



ДУ edebi 

дә Az x “8 os 5... 

ади dəə əzə ә Әз 5 Su, һа “ül zə, (0842 “ə “300 vəz 

хә əə ДЕЛ әј әд едә ələə Әб аси alə Ы̇л 

435, ӧмә asələ јабо ел бо адај Аһ ә 

Ја Лә кәл Ы СА - yə ә Әл фә бә 

dA, ə şələ əzik ə “ə “ısə ər ıı ə “ин VA 

ҹи asari Həə ӧјән ик g 

ә — ren Ми” ... 

55—..01202...-. vd, 

ə 2” ит од S ход нә Жан к 

дә. x sələ? “ələl sələ söz дә iə 442812 ə olan zo 

ik yöləzal 1 әәә, Siz səl əsli S Sİ ә 

sü әд dii A Rə zərə XA qaz $ fe әлә əə dy 

Рә. Аб Бб аз yad 2 dA 

əs ə Sizi оз a бә Дәдә вә dadə Да əəə sə 3 54 

Оз yəni əəə də 00 əəə Gəl, səli dad ey səs ” ОЗ o, 

kə ә ә вәд əə ә, 4 sl ДӘ gəh ayə məyi si əl 

ed ән malak ад. güsəxlə ын 0. 
x səl ə Az nə s Aid ə əəə ə СӘ 213) a si əə 

səl üə güsəll Ләл АДА ss 34 m” Ки dəə a 

һәб Си zə Еәз ха) әәә adst 4 

И. 
6 



)V del ss Tü 

идә сә ə on, 2. AR. 

| си еди ә 2 gələn sökə s əba adal До Д 

ez Әв Да ур əə дә sələ dəbə məə odlu iy 

iləmi Ələ ə gəzə ә əə əəə sələ o sələ, 

üş: $ əə səsə ə әд -– D34 də o дә $, USA 

Qələm ölsə za od оз əə ә әдән Лә Ди s əə” 

Ölə əə нә x Aş ə Az ӧдәјә из adə ül əə Т. 

“2. Sə əə “$ o33 öl əb əə 5 

РУ ys dəy s əsi od sl ssy iin 

Оз вәдә adlı al do A ad A a дәб cc” 

әз ə asələ ЈЈ. 64 A nədə, əs Vəə olSə S) АЛА Tv 

әзл ә kasəS sə) yə əyyə 039 Ы К. Sə re 

Xə, asələ әз А Ӧз дддә 6 diz əəə Од əzə Тә 

оз ад ДӘ zer ləl AÇ sələ ди məz = Сәд, 
“ə 

güzəl eş ЈА СД səs səli əz cik sd нә 
та ааа Sai ну 
ә, фалан ад OLİ ӧлә AS si yəsi ән səv TA 

сәда əə ol) dəl əə R dA oz Gəbyə сун 25 СА) ТА 
иә вдә адәм ә Ә. Azə ә USA) дә ӧз зә 6 4. 

“Bələ əə AA see изә Ya göy oz әф Sz cə 

“O...” 2. 

ә сәј ә x Bra, səl gök әз удә иб gərdi бедот 
КР КР РАКЕТ am 



Ty des 

əə с, x “$ on ARB” ə Аб əəə Selə Ы. 

x... Gəl vs, ә ə ӧдә дӱ мәдә səl 

дә * 5-дә ge ој әфәлн əə sər əə әдәб vü 
AY) ə salam 5. sul əə јн Езә əşi 6. 423 elə См gə 

m. öz, ov Ы̇нд сәд yə алә ALİ с̧у 

o, дӧ əzik ə o 6 e “ül ә nr maa x Şə ŞA 
ә səki 0541 

ДИ ә ан ə əə елдә ДӘ САХА əf әнә рә AŞAR 2. 

Ələ с̧и məbədi СА ә kassa, OR еһаф bizə səlis 

ӧд dəə xt он ҝаз vəld bə sələ” ӧлә 21 374057 
дмә де зо-адә sli əs ӧдә sələn lu 

əv 25:77 esil ge S ələl sələ нә gəzə к 

дә. x sələ 7. дә суда 42812 olu до 

nr фә az әдәдә ә Səy sə уз 5 Sİ€ .- 

ә әд ФД би әз ДА qəz с, Fe ӧлә елә Ы 

Ра, “dan A os бәһ ләл ey, dA 

əs A əəə xəzi əz sə a dlə əzə sə gə EA 

ОЗ дәб 39 3923 *02 дә Gəl, səl) Az ə səs dil ОЗ o, 

ә əv ва yab 4 ДӘ gə gə ӧзми ә. ҝ 

oğ s..." . ә ди Oz ә 

жӧдМә ди üə 6ӦӘјәкәздәә səl əb se əl зәдә Lot 

јд Sü süsəll Ләл АДА ss 34 yn “lə dr дәк мә 59 

ии Елә SA ds əla xalsız А 

ҺР. 
6 



| del sss Tü 

оз əzə дә 0340 oa, —. 5... 0 

5 “ill Tə, ozəl azir əlil ə əh yadə) dəə in 

əsə 3 s əs b бә әд сӧз əə sm Фу iy 

əşk 2 2 5 Sər әзәлә ан o ә əə, 

ӧдә ҝә Ден SA de səs də ən səs SLÜŞS A 
Səbə әәә əzə оја бә s əəə ə ə ә si, ik əb R 

Ölə нә x AŞ A ав ӧдәјә из adə нә Т. 

“јә Sə бәд дадә иб. вӱ, 232 дә 295 из dı 

ölə иә ә yə dy x ul a Ə öz, əsin 

оз вәдә ən ə ə... 
зә ж603 Bıy sal yadə əə SQ 2 alSə $ əl, re 

dəl ə ка аб əl əzə 039) ar ə. “Şəki re 

Фит әла Фа vəz yə 

bəzə səl gər Сд Aç вәә садә nz вә әд, 
| нг 

ҝӧлдә ӧлә, АЈ задә оф ОД sik Әдл m 
та Әса ә аһ ин 
ас, аф ак ад OLİ ӧлә AS s şə əl şişə kə 3) TA 

“ələl vz 05 dəl вәә sn. од Əəə o 25 cal Ti 

Tə Fər ӧдә 4) əə il yə .. аб ә üsu) зд Ҝӧз şələ 6 v. 

ən... ə әј Seçə 
“A ...........—2.. 

ә см ә x Barana səl ӦЗ әз удә әд 2403 бедо тк 

за ааа ааа səl, ајама ов бә Мәали 



4 ТЈА ss 

ә ҝә 

ӧд јә 3 сӱддә za Рун Sel əl nr İ 

oma əb Gİ ҝәдә 9 əmib јә ад özəl “əə gə (4 8 r 

“şə dəb əsə од ul os, жв4) gb 9945 3 şə әд ә 

(sər ан dı ələ әз әдјал Динә мали ав 604 36 6 
ифдә basa зд ә ә зә ҸД səyə ах ASI A 9” ә 

x) ölə əli dA S asa зә məb esə səl 44 Сом e 1 

“əə ə АД əbə 8 ӦӦ 313 камал gö əbəs səb Y 

əzə əəə ələ küs) Ех од әд лу oo səyi, һәдд A 

— —— 5... ӧдә" мә Он 5544, 

дәдиб os 13 də ә әј о 2 Aa s 
ӧзәк әз ə она әлә elə AL ә Дәвә yes AA 

Боден xay nəə ər iə l $ bəy gerəəə әз də 

əri əəə ə susa iz gə — ” S ələ аб ифадә - T 

Әз mal 04 ҝәзә ӦЗ әллә ад дә iy 
ЕА дә әәә ааа ə аја AŞA AL zə, 

ӘӦзә *огд3 gala, әд һәләдә Јәк esS əzə dı .. 

(ssil Aaa aaa a Да yən oxŞ SS sələ SİL Səki 

dəy xas az ДӘ әд) Sə 2 ә ә alə in 

əəə: 08 3 həl 3 49 əri, Gə ә əmən “əəS oa İy 

ә əsl 4, x Дәдә inə, . Ы ајә ӧлә ак ӦЗ A 

ЫД ҝӧ əə. cə?” 629) oələb ӧлә әл 

әбәди дәбә Ay ҝә ӧдә вт 

ә 1. дәб дадә 
Ни 2 



(ДА ss TA 

Aş ә ass 3 3 səbə ЈР аба bə göəə oskaşl, 

әз gl ə- oğ) Әәә KAŞ Rə SE -— 2 

US üslu ÜL səl, 1.7... 

дән. ждА ar Çə əzə һәлә mm әд 223 x əl ә 4 “у 

иб 4 Era 2:1 од 2 01:50, ә биа Ат 

изә әӘхд əz oğ, әд, Səfərə 3 “o әр Ve СӘ лг 

дәз 7.- x ДӘ əs ovla 3 әз кв əsə 

ҝӧзә s la ОЛ xal yə ə a dil ә дә 

әдәдә = Əmə. әлә ӧдә һәд, ÇÜ əmələ 0488 нә ЫЫЫ о 
£ smayl a ələ əl 6 һәмдә әдәд ә 

ҝӦ дә əəə süls zə ($ ii, әд sal səd әәз YY 

sə əəə иә ә 8 cy 0ә 0) әд ОЛА вдә ə isə TA 

(692 və ər cə Ҝӧј зд бз 4 ә 46 4Д 5 5 ЛА 

*Схамода Ӧд дә . әда бј x sə Ном к 

elil 0... ОЗ yə Да oL ə. ekə ӧзәјә 6 

s 00 ə  Аазел ələl ə 

2) ахәф 8 sədi zadə $” ед İz dəlib 67-06 

ЕА ИЛ 

сәд О: бјин op әрк әәә бәли јә ӦЗ əl онә YÜ 

nn x... 

Əəə a ol əl S on Јен оф әз оха рЫД, ун ləlS $ YA 

Әлә ssis əl әла o ҝӧздә ӧх oll Рә әб Ya 

Оззә әзән ЗД ә Жан аја alə = əə ozan А. 

ХДС səs s o33 вә 4345 səl yz 



1.1 “ДА 

ətək ӧдә сәј) сәд dəə од бә вәф LAS Оз, нәнән 
да ӧлә 

ozu SA ə A, a Aa Qaş alı sələ əə səli. R 

Жил ...“ Q aləm adlaya dA o лә gələ ol aç 

omə elə ly ед ə asəll ə sm ӦЗ olu ә 

ə, us də əs О alı əə ozəl “ə, ә Es oş 

ак ә S əxi Adə dəbdə Ак ДӘ Је әд so 
аҹ о Ад на ди məkə döl əyə az ə ә ии 
-— АКТРИСА 

kı. sü, /н Ју бә ДИ ДӘ. 35 дә ДА 

ӧз ә $£ нә Н х ək Ах од s ОР ӧлә 
ас Сд дӱ ә gə әм s səsə ЈА, бӧјл 

42 Әз Ди x Məl səs du 432 AA ә 1 Esra Ы 

özlə yə) gələ Əzəb хә 2 (SOM) дә ә ӧд әд сәјдәә 

ав ДА АДА дә ох, уд. 3, ll əz, oca, ә:22- .ә əs masali Дәдә or 

vəv əl 

о vəla əəə 3, odu VA о уда мәс gza3 məsə | 

О ҝдУА О дӘ asla ә 3 süz уз oll dərə, əsl 49, 

ıı. из. iə 09 да дә sə lə лә ir 

esə Јән ДӘ 255 Хр. әвәл дм оәб az lə, 

од Ələ da AS əzələ ода 3) дәмә әјә 

Ал әд ндн алә kəz Сан xaşa) Alasya ҹӱ 4 

о zə xoşa mə ӦХӘӘӘӘ- ЈАЗ ölə Əə S) 22212) су ә Әк зә 



T del ss ə 

Sə Au es əə “əl aaz ә, oğul Zu os əəən 

Ol" из. “zu 5 09932 * 524 Ен ә, дәг ӧд дә əbi özlə, TT 

ao ə$ alu A ə ev ад фә 

.. cəri “ə “ələ 91453 A S —-- 

дәнә ХМамәздә 0.3 327 6, “ә. Кана Ы 

Ад 2 dəl од Gədə əl әз ә əə kil s GAL, (6243 To 

gedib cə, ə səl “ə Ak əsa Ји әәәдәб әм, 

” иә кә Сам уд әл оз.) ас 2 

cəli, 5=3,, ӧдә Yə Gül ӘЗӘ ндә дә = Əmə) әд) İY 

əlik əə ls S eni od ӧлән şə) 6 iv ДӘ dəs Gəl TA 

$: TAYA ж (50 əə AL, ад әд 3 sual yü 

ӦӘЖ ун a ə om ə R akə Од səsə ӦЗ ҝн 
m sov Жӱл əə, sə ӧд 5 Lİ кә 

zə sa 31, *оуд) dz бә QAL 32:olədətt Qal ev 

Әһ онә xə Дәб 204 дадә “ән 0223 дә 44 
О дә дк ән АДА üz до ас̧ ә бәд вә ә 

Ан — Əəə şələ дә “ə $ o, су 4 6 ə 63 ço 

ЈА olalı фә 519 ӱл 
cl ul ə зә Сам дӱ ә dəl Be is səyə 

45, Әәә os Az yə с əzəli Дә saa Dİ saq ə əy 

Xə g? o yə = Јән səls cəl ДеЗ  Јез gə), 

әдәд әнә səl, səli Sea Lə əə ələ sə gi r səl TA 

“dai (3 ер иә дә, xas) əsl əl əə АЗ да әз з А 

sə ә ə ӧз ә 3 asl səl Az nr “ə 



s £ des iğ 

21 “ди 55 21 — ә ә с2543 әз еда әд 21 дә әз ə S sə 4 

КАСА ЈА əə 3) TARA әз əl ox öyəai вә Vo 

2040 әз ə Сад sö 2 gr sö 2 Ди, әз ə ә әз ə x TU 

Ж едн зә əl ələliz ə A au ə ələş вә ә ələ hə ә ту 
ə Ax os əə A lələ gədə УН 

дәбә Ak şuşa ә сә ә əəə hələdə əyə r, 
әз əb (Mə әз əl Жесс İİ əs A əbə əə əl см (3 41 bəg 99 ə 14 

дәрә 21 вәә әз ә ərə ə əə ələş bb əə Ş) əyə әз əyö balə TT 

ə. oll ә едәк əs о Жазздбә A əəə əə 2 səsə nv 
әз ә cəyi әз сдә ə əda sə əl ə ləq hə əligə)3 sə 4108 

Gələ əə əl əti əy əyən sə əl əməyə ə əl əmi iə əl с Şə 

әз əl m әд ək ək ələ гәд әз зд əə əl yari ә TT 

ala əə əl ola az əs әз ə A əkə sə q zərlə ә 4 səy 
a oxll әз 2 əksə Да әз СА 

= ӧБд)2 

— – 
əə * səlli, Ayə məə әз səyi əə sələ ez rı 

УРЛ sə əb ə əə әв A ola оз-Моҝ̆ 

söyl dəyərsə ailə yən Әәә Лалә SALA sail 
gül Вн gəl s əə S yaşl лә тәзә sən səl səsə 

әд əməl səl Һал ӧо xox ayə әд О дә 

РЛС И 222 22 

ЕА азАЛ ҝә вә 63 ə әлә Әәә ӧз ә 

инв Жзә ди ӱл la ҸӘ би лә сун ST uz s дәр YALLA 

g.ştf—”0 

.. 



v de 92 iə) 

a əəmləb əəə A əvə зә АМ Gü “ə ə Ӧзә оз 

ә дәк О ол иб ол ә xox 29 әхХасәз 

ҸҸ уҹ ə r. əə 
ә“ бә ə мә ЈОД Енн гәза ələl) 22925 eye ЈӘ 

вәдә әсәс ə SO S ə, au səli səlib, Al g gə 7 

ҝәзә ә ә ДӘ Ан ән Rə əəə См 
һәдә дао ај јән əə əli O si ze 4, ҹ 

zəmi də əsi 8 әнә Әзәлә 44 dəs 03213әә GÖ səbə elə | 

вә хаја ә = О həyə sə әһли o 

“ərki Qə əzəl ə dəə s oşdl Gö ssas дӧл yn блә ələl M 
xəli gələ ə nəsil әнә ә $ gi sə дӱ iii sə 6 Азә 

О oz 53: od zf ДӘ gəl ндә ЫД Ди ә Жон 2 

ОЗ ə: = ә хә Һәддән ә” ın Ел q Sn 

ee ә әәә ад за sə Саҝ̆ олн (Адәмә 

dz ә әз ӘЛ ә Са ə əsə, иб од səl, gül сә YY 
жХә-о si, зә iy. дәстәк = esə yə) alə, ә әәә с =зә 

uzrə (А жава yə əəə diz səyə, xər” 613 5 (= ə . 

Şal, sa əyə dəx əmələ әд. SUSİ oan əbə од 
бәд əsla ә ди бәд ЈА oL әзәл ds əəə r. 

xasəl əzə olu dt $) 
419 ед) ə әл дәб вә Ga səb aa ə Şə SER öbə Tı 

ӧд ib əzə US ок Аҝ̆ӘФ əzə дек 4 һә * ӧз mr 

Ӧдә-вә sü səl Əşir 23 Ӧ8- о əsə və S la A o Tv 
“kəl təkəə əv (АМ = 26442) , səl мәм yel iz 3 Саз 

ад 



İ.o £ det 92 
— — —— -—— 

ӧз 56 зә АЗ Ју ӦӘЗә gəc ola | sis ӧунҝ̆ы geli, Tv 

ж ələ yal 4 saza Ди sə с) Рок Ју. 2 TA 

ӧлә. s) Јәд 48 2-4 gölə əəə әјан әзиб dəsi a 

(xi ələl ə x дӱ ал 3 S asaq ыы özəl 6. 

"polu 
ik USA) əə .. Әз ол ə. ӧд әда ЈА 5 ә “ 

xaşa sal әз УБ О хә ə əhali yə əkə əmələ ә sr 

ә məl A вәд Лә ә öm dib ol S. sul, çək 2 0zA$ 3 $ç 
9 UL) L elə a səl ә” ә Фа isə (25 (6-о ӧнә əə сӱд Tİ, 

ә дәр от) şə sss РРЕРЛУСГ “İla ço 
ə gə sə ә aa dy ә o gr omə ӦЗ = Лә sas сәј 

4 — “əəə oa aşa ə лә да əə ə daşan QARA ә YÜ 

ə ЕА АД, ALA Је alib sal əə y səyəs $ yə səs, уУ 

5 000... Əza ОЗ за ӧдә “A 

səl ӧмә zəl ә ЗА фә əəə 5, Ак oz дә дә 

2 (52, 25 də 28  asəli һәдә al ə əsə Əs əə 3 x əli. “ 

ək, бада əki, 63 ӧл Дан дӱ ә ал. ә 6. 

Озҹи һә ə əs se ağ ulu, osa ət oz le 

дә “əəən ə əəən m əs lya ə бәд Мә Јән Ы 

дӧнә вәл да səsdi 2 2Мозе dsə) olla su 

ə Јл ә 0) 9555, əzrə SAA, Siszəl ar 

AM код од Sl ад s a, АМ zl ӦЗ зәл ə er 

zı... elədi дә нәдә суададЗәу, әј) | бз ајда вәлә ДИ 

Жзәа ДӘ las, әд Ден ед, ојк Sia $£ 



£ desə “ 

ə sü О ХХ əm ән 5 ӧз о блә әәә səb səl 

om Ол Yar FE “zəy ӧлә kəmal sədə dd gə 3 

Sə ҝәадабод Әо- dei әд ЈМ вдә sə 3 oL 

РУ gə $ əəə, 
изә Жан sili ŞAL S o o səli se бә 

Рә Л. Sü s хә блә dələ əə səl iç 

жадд әл д габы тә оз уд di 

el) ә səl oz za ozəl 6043 disə 39 omə ss, | 

Худу бӧлә də el A Dok о ӧз дә бәм ys Ы 

5 сәҹ, -——.. сајә ҝаз әјбәдм Ələs As 

Sağ sə 3 “əə ӧзӱ, 6 s S əzən = ти 

əbrlas S səl qar rı os əb əl 

alay ə uş Мә дадә нә de ə елә "R 

dəəə “us... 3 ӧдәмә, Је əda Пи R 

ӧд әзаб əsli ə ə, dl əəə əə 33 a dillas ə alir, 

оҝ̆әвХ вдә да әд ә alası әл mli 

Ы АЈ һәдә əsli Al sələ у әд дә аләт 

ӧлә əl, ә әннә О дә дәмә б ız A re 
ҺЕР ет ири 

eye çəmə 249 6235 3 x ə АР оз (Sd. ərəbə (5 əb 645 ye 

он. 6 ән ə ОЗ əkə ə *Әә əə ob, yöl ды g? $ Тә 

2 ӘМ2 AÇ sağ, is SA səSA, ASL və S əə, ool 

әзми €” Әл он ULU ад Əə əyə Ӧз фә ОНА ал Tu 

ok üs) әми әсЗ o, дәлә Sad öpər dəə 56 Ала) 

— 

— 

ə Y 

A 



1.Y o 855 

elə pə esə iL xə дә Qəzəb о“ о- işə ə 

* asl il isə ə 

озу зә дк ə səlli ӧлә desə 54) Gb də Озан әлвә IY 

1319 әда О daş , əə ƏS şala әдәб да 

Gül әд gəz ds rə ə. 464 Лә 99 Də, cəmii 5402 A 

Qə” “ə ia әј ed də s дӧ дәд A дәб. ӧлә 

азда ии ӧдә“ “дә $ Рә 

sə ələk Дә ды soy ad ləm бу də sal əl yən gəl, əmir. 
Јенә Qi. ж (5-5 9341, хә Аб, ду әда 42 ӧл ә дә Tı 

ијә ал, әд “әд, .. бә əə c.s 

ӧмә ә мәздә mə ədə әд, Əzəl əs yas x gələ АДА s и 

ҺалУдд x АМ або ә 2) Ји ад iyə il ЈӘ азәјДӘ Tv 

“əə Лә pəs dəə ДАС̧ əə, isə pə $ yed, BÜL x $) gs TE 

дӧ әз) = $əl ə ə ua рәдд “zə бә To 

аб əl du sad əə әнәк əl əl o zə 
$ əə әј дә sal вәдә əl 4 әд “ələl oL нәҹә Tü 

Ы says bb a əo$ə 
ə 5” нәзә salzaləS S ДӘ səl əə əzə sələ, ТУ 
вә adi “əə” сән 6Х) һзә əl x sə ду isə səl 3 TA 

$ oə3893 о 5, səl blə AA ə sə səl од 63, m 

ндә ə MİR o masali əə ləq zay ay call s. 
kəm əəə cal АКАД, 5 ид s Ддә ДӘ əəə 

ÜL yasa aəaəə 9 Лә в-а ед əəə ӧнә səs 3 

ә ДА ә бә saz әј Аадә Сд, R əə ДИ 



o ЈА o кл 

sə 

elek GƏ od iz ələ is əə ma ASL öbə 

да, бә, əsi əə Şi oz İS әДәәә ж əla, az gə əəə 

һәб səl Şə ə ələ və “el yəyə dazı əə” sələ 

дәк за ә 2 səmən sb ALLA sas Sali “. 232 

43Ӧ23 Saşələq ə GM S şəbə, yə 928, Әлә бәдә ә 

ə хә да (5 Мо 32 29005 rə o əs hazəl а22 səs) 

дә özl dəə əc) бә2 әбу 4 gədə əb çə .. 

ед АЈ 2 гәд. Си ələ asa) əbə ss $ дә Ад ә GİL 50 

doə дәб әнә) ərə ЈИ ə dus ә СА да 
ӦлЛхә 8 о el əzə ск ә = ДӘУА лы), $ дә, 

АБ До бох = əl pə дәлә 

ӘЈЗА səl дә dəl so (sə) Əə ӧдә 4 Кӧах səl 

$ dizə 2 “sələ as ile əə əə ады вдә ә əzə ата 

ада гз Ди оз üə şad ав ə ДМ aşsa oya 

сә вә са ƏŞ xaşyə3 5 =3, 3 ход ol 

дәб as 

dü 5 дә oxl (ә lə ələl oxa ozle DER дәз 

AL səl ДӘ, аләмә ә əəə alə o, 

— . 

— — 

— 

2 

Әәә dəl аул алә вәдә – әлә дә səmə SA iç 
да әјә Ül azə “Se? Sali Aa ə 

*ӧгд хә) 53 әд Gə Sisi o RA əyə əə -оҝ 

“əə ə . әл 4321: ә oŞ oŞ зд 22 o lo 



2 Tü 292 

әд дә 14 ӧд дә aS S dlsə A фәза дәј 

a Да a yas ДӘ дә нал ə vələs 
Ӧвб (iy вәзн алә A ӧд AHA İsə әд A sən ə ӧәә 

сәбә asl Ӧзҝә Ҝәз әз. ә кол ҝод elli kə “” V 

gələ, dəb ба x... 5 Әәә кән ола ад 44 әдән 

dəs мәдә ə 29 Әвәз аз əyil (5125 Q asəyədəl do 

dəə ак дә ән x daa” ola gəbə həə RƏD алә Yu 
oəyləŞli бә дәз əya əəə “sək ә 4 ... dəs döy Y 

pəzİS онә әдәб əəə oleləşələ .-—. boş üs ә dəm 

әла Мә уда gəl, Код да СМ, isə ән АР ələl 

Azə 0 əN ələ әјә ә ра вади 
Дәм габар mə sədə icazə ələ РАР Qaşi 

ə. Ə вә тәзјз9 аздә сјздәјл ә әв ә дә кә YT, 

2 sd oy . ӧл дә yə əə “ela, cəli sələ T 

b SARCAR, A ОЛ 494) Uy ә ӧдә ӧдә 

ҺӘ (69-ə Дак ам ә или ОР çək əs elle a m 

gəh ə дә əli si ә sənli ni zy” ӧз) RAN 

әта a 
0. ...-..... S-ə ün 
4 Оз вәд ӧз ül, 4) . дин ЈУ, İV zəbas 

R sədə yə su Bə бә, ӧ- nə -—. “ələl o m 

Ax Aa sal lə 2 əbəs esl sü оду 6 Ab TY 

ӧнә sk bəd) ələ ql ak, ələ әдән ӧдә ЗА Ол əə sə TA 

A ə dəcəl вә nəsi ДӘФӘ ан ә cəl вә јә" ид gəlsin 

, — 

— 

T 



ДА узә HA 

42 m дә Дәдә әәә = ӧд əə özəl s Азәвј 

Ölə Фазә əəə dəəə Аја ас mn ӧлә 7 “44 

(А ee 399 ərəblə 04 ЈИ 1 сы =3ӱ бај әд çə 

Лә o adə 2223 һәд ə əx ЈА зд ә УД 5 elyas süs VU 

“əli əlan dəsi, gemi ob əli, “us zə Süsübə ə Ӧз ә oəzə 

uğ tələ əb os?) eydi ƏL од дӧ ве, edi 2 Ди. dəl əy 

гә Дәдә əş (ə ә yəsi şiə əə əbə ад бәни 333 әзӱ də 

ə əhlelə ələ ə јә бә әәә əz əbi ж ә A 

Мә фа дә Sizə yal әј од. . ӧдә ağ əəə 

yə ДА 

in 

r ləkə o: lc Ələ əyə osa Аб — дәбә | 
ӧздә “əbə 3 ve ад əəə aç — z T 

“ələ oo gə əgər GU ol ӧз алә oəz ə мәдә 1 

Ох ölə ӧзӱ б ә səla ələ * ü вдә b. 

52 әд дә әли гә oxla $ ea ӧдә ки : 

ә - ҝә ə ӧлә əha S uz, iş вздз ə ASL (63313 

om Сд — ҝә әәә oa Şa dey Ar əsə 4 

ды ә ə ümsə дә әәә бәдә də һәб 1 | 

о S laz) a sl oa 6 ДА dəbdə sipə Qe, v 

“Rəs Дәдә ӧдә ода Q əzə ei әд 0 аба А 
иә 8 Мә ДА бе Ов azə əə əəə ә 4 әәә əə əl, 9 ӧл 4 

.5.5-..... (əməyə əb 2 əyə 

dəbə SI (Su 313 “ə əə ezəzəla xəb maz da səb, | 



m" идә 

cəl ol ҝә ани Сд әсән әдәб АР дӱ дад 

2 Әәә әјә. (Şe, 42 ӧхләдд a, (9 yə sələ “ə yə “03 $ 

dağ Qİ ад 5 daşi Ад кы ӧәдә s ÖL dəl özi 228 səl ”? 

ik uşa) јә дк Әз ки daz 3 öz ət sələ 

vəv GT 

Жӧвә 5 та əyə pazl мәдәд 4 Уз giz su gə isla, 

әм ә мә əəə вәд əs os yə S 33 оз də əə 

sələ, $ sik izə 2 ә əz ism, susaq 

ДА səs ә zən о АД s дәбдә ӘВ ә “əs Кәдӱу 

ба ok öyə izlil әәә ӧж Sə ҹ̧ 22 səy əsə üzə əə ZİL sələyi 

сӧздә вәБ ol ДӘ дән Хӧдә ДӘ əlisəsi Ех (325 3 дуз şələ 

Увдә әзән ai ozəl göləəə üzlə вәд Јәзд $ 

Ом мәән КР ул Gölə (iə бә m О, 

öy yədə al, дәфә ss “Sə əd (Sİ sə Зод 

бак ə sə əb ДӘ os ə Sü ЗД әд әд, 

О тә gə ә gs ai, Ади 433 239 r A. 
əb, A әд 5 — дә ӧз ә әд 3) 6258 

ӧдә ЈӘ АЛ ә һәздӘ әс x b isi 

-. ələş, вәбәв д ЈА вәф əla Әәә 

dali ə ола әд, ҝ әәә лдә ЕА 3 cal yədə, 

/* o? — 

вә əyə əə јә јә БА de ə az, әәә дә 5 ҜӘ. 

Po бә düz әз kasa Ад ә ül Cə” o6eə ҝ 



әз “ 

el 30) = ӧзн “25 ӧн əz Әка ә ии 52 бӱ 

әд S ai 3. x aaz dl dd sə AU дӱ әд sə. Ас “ 

ЈАЗА О ә işl ə s А, öyə A, дӱ əs јә ДӘ əzələ VT 

eyi laz )- SV ад ası әд ə ASAS сә ə əv 

128 ЈА Л, АД əə ASAS sə ə səs) 0: 

Әб ə Sas бал, QAZA s ə əəə ә до 2221 ик 

ала As узун бәдә ML s əə çə” әб ЕТ дә 3 еда və 

ӧмә yəy ән кә əəə gərə әд Әк DA 

ӧдә də ов S 006 elə nə ƏSA ozeb 4 5, Әдән ид ə 

$, ələ ələ əy ge S əli ələyi sə dem ə HE. 
ә=ә дәлә Ж yə lak ә ә Мм од) şo sö $ özək TA 

2 С̧а sas Әз əəfəl dəəə Sİ, ALA əz dle, 

5 Евдә Јел хә x zad әз јә би $ od 21, 

əəən ә адан код ӧлә 
СЕС sy ad UŞ бә. ələ sə ҝ 621 

дәдә ago Блә, am Sl sol ЕФИР әзм ән" оз 

ӧз, 2ə 6, Le, 2 " мәк 022 ӧс (635 “25 asl мә за 

=З9 2 s ula Сб ә əx 44 4 əə də 232 

ya çeləx ə ба жозәҝ̆ sizə из ЗА sy Xala aç 
səl Hr əd EL əz Ələ dua Si 

ə 2 ӦЗ o yəyə  pəəbo 235, zə öl Sə әәә јд $o 

ə . üzə 24 2 Lümə r ....-. 

Qəl a Жуно A ода с Pəri Хӱ ондан ÇU 

“ələyə әз ai S əsla жзеДвӧ2ӱ Kərə 3 јенә бә Лә miy 



uç ДИ Yeli m 

ələk yyə "ŞU o ə “$ ələl ДӘ Ay m sə СӘ з Һ 

VU ə əə ə mə нал $ ВЕР ЛЛ sə . 

Әлә ә Са x ə, gəzə ӱнә gə ә əllə sv 

ил çək xol mm ə sl АР s ƏS mi 

əsəs, о22вә5, ә дәтән G? ә ӱнир əzə 

ҺЕРА Әј масуләЗ yət əə ə.) o 

Əə вә ә sa AL sab ӱз S sə b susa əl A, YU 

әјә вәд ə əyə ВАМ, yd Ay ама A ə S səl TY 

gələ, ж ӧзу dər ди. Er ә ASİ Aaz веб он 2 TA 

дӧ ә вәз дә 1 ə 33 394 zə һәздзә Ozu oa 

a ӧзә. Səy dəs GƏL ə əssə әд изә 14 

вә дә са “əl 4 zə ЈА ҝӧлә özlə yə о üə sci? од 

әсән ə SalS S ək ə ә 2 сәф $ ola ss 

Gİ əəə Дмә јн Оз аз 5-4 ә əmir ə ƏSİL вдә Ы 

дәдә ә ҝӧ Ӧ la üsul kə 255 Сәнә “ ҝӧзәл “4 Мә Ат 

“əə Yə ma o üə әд dəl "də һәдд $ вә ва 

Yal X2 (6 5 ə zə вәз вә29з4Х 54 хә ə əy A əİŞİsəə 

о” “. 5. əkin dəə ə Də s зид əəə alə ӱзв ә 86 

ЫРА sayalı An Gəl və əəə gə 

- Хаја ali, sərər А бинада 

*аб дә дәб дадә, ХХ сәһ, 2 Мә у 3 x sələ) əə çı 

бы su olası sal 3, | nie. ozəl ҝәзә тута, 

ҝә 4 — с̧әјә əə əə səsə 



Y dəl 9) ит 

әз Дәдзә ДӘ ә ӧлә улуб ә or ДА ӧлә 5 16 

дәзад алә вәһ ӧздззәә 2 öyə рәдд Azə əyən ol iskələ 

ƏRƏN дә əəə, 08 dı, A...” ҝА dələ yn 

Əs, Ы АР Фи хә zə dəə 2 зи S iy 

"küsən ада су ДА cə) əş əN aa, boy, А Әһәд . 

оздәҝ̆а зд. әз ə ə əə) Аја ә әз аз ә dərə ә. 

sm ə əl О алә ИКИ Н ИНС al ə ŞA 

дә Azə сәбә ә ә ДӘ ҝаз Дилә веб kise 

кб Кон əz Ә.Ә Us aşya SA sə аб әәә 
дәдә о2дәә у ӧзАЗӱ. ӧдә gəm 03900 = ӦЗ дл П 

КР БИР бә", ӧӘӘ ҝә sələ) TT 

205 səl 6. од ә саҝ̆ aşa sə a Әб алә ЈУ 

Је дә ЈАЗДА 4 dk a Ју Ән зал 
Ətə əm ҹәјди Də yak ә Ба әбәс Ал әр ду 

z ә аф gölə” Oz sazı ын зд şlak хҝ 
Ы дә бәк Се" АД sə? cəlil d əzər Јун SİL Tə 

əzə Аран ga ə Sus AL Әз ə gəl ме од 

Dö $ ӱдә em dı LA ə Q əs Sü əs ә ələ ola Tı 

Gə dəmə önə ə zağa zə əə) ә ан ӧд) dəsiry 

əyən 5 gö (za? (05 5 0əal əə osa ӧз. 5 вәз. 0513 TA 

оздајзәр ДА Аки бы ун əst əəə дәб Ох ile şə 

Ss) с̧иә ӧд ЈА ə. gə alşu səəi ola əli£ in 
Ја Ди UL o əl əxa әл ҺӘ дӧ cü süzə - к. 

ДӘ ӦЗ дәб уд ба АДИ, зәдә ЗА səri алә әд 



Мә — A del esa 

ҝәзә Х Фуз о5, = * дә фәһм дә еј ə 

əl əl3 Sə zə VAL ys el s a 

əb əbə zrə, “əl “ə ə) gəbə m ҝә 
Ы ə “ə әјди Azar ASA, “zl. S-ə УД 

TƏR oŞ 4, ә kə “r ә ҝәбә ју Sə 

gözləsə дә ә ҹәза GəL x S ələ ил 

“41 Azə, ЗА Lə səyaə ə sələ Дәдәли 

452, Ку dəx мәдәндә 3 x 25) de AA əyə ni 

xəs ar sələ ... 

ӧдә ləl нәзә аб ОК дәлә SAL dişə ӧзҹа əs əə 

sələ ӧз әзӱ д əsl əx əyə оз әәә ә m 

PM ҹн. ri ələəə . дәг Уз iy. 

әлә). Ҹи АЛЛ. 21 ә — ә 7 To 

An 6. * M дәлә әд, кәз әд ə ələ gl 

ЗД һа sə ALA azə y əlkə $ 
Lə ДӘб иә ə ər бы: cü) 59 s 
yek səli ә əbə бәд al, ə vəs, kəs Susa ssa 

вә dən ə км ӧд әд з (Авад зәдә әд зә si) Azə TA 
ә şi 0824 is all ад (5-5 Göl də kə, A ə АД 3 “ə yar 

göl “ə, AV Sə əm a: сәд дә $ kəli “zə Да odlu sl R 

ou) Lə dəl ə səl Ын ӧд də бә * ох s salı 
ӧмә Ələ o əyə ајә О ..... Әб, həə, 
бә ки. 54 (5 әз ə əəə AŞ (5 Мо “ə əəə) gə? əəə ek” 4. 

hə 



A del s bə ик 

дәф ә Ала Вә ДӘ тз ә ә вә ЈӘА 
xəz əl =ајӱс бәј) әд (ад 453 x las әз ӧд s 

ил 

esə елз зәзјәсӱда әс ЛА Ae, əzə sx SƏLA Әз 

93, bəs əəə ә КМ әәә А 0 S Qələbə sə О 4135, yə 

оз) 47 Ев ӧлә Дәб ан ДӘд ALSA ədil, әзди ә иј 5 

тәбәә с̧у 1 ии 

o . 

05 6-35 Vu ə әла әдеЈБ Ы 

дә от ә ждә sal R ДӘ QAS ik ədə ələ 
hə ə səli Ју, әјә AS. ölə адлә Ozu ə OST “o də 

əzəl әз ОЗ ok əəə ami 3 бј xl: gələ 

ҝӧ ә ДӘ әлдә ər 6 бә, км Ех zə базу 

әз итә вәә дә gə бӱ ЖАзәј әнод А 
Ən Gözsl адә “Saa a Alo səb A əş бәдә дә 

(səyə əə əl sk зә О əsə ölə ə ДӘ ou ДӘДӘ s ә 

vəsi рк Дәб də o all ə 02- səliləəi cil 
ölə ə әзәл Е 2 ун Әз әәә, 2425 

Əzəl ƏS LAS gal əyə 0321 (Адда 4 јә Ди АУ is 

s ə дӱз ӧлә 8, x Дӱбсәб лә сы. s од 

ҝӧз изни Аб (АДДА Ј3 4 әм 3503, ох 

25 Дӱ dəə sal Дж ƏS ДӘ ss, gə 0 ок5 

ə asar әј dA ӘЛ ә 

әд əəə LƏŞ Sə AA бәдә əə ÜL s AzS QA 

ü 
Y 

iv 

iL 

lə 



Му 4 ДА 9 

ҝӧ Ы ə 0... 

ӧдә аз нә 1 Ж биз ә9— a... 
вәд алә aza Ay бәд GƏL sə iə а 24) li s 

x ələ səl Аз Gu s S ə səl ба S 6 

özl ARE üsdə səyə sələ адда adanı 

a һәзм ə əli üzlə OL səl, ЖлеФВәз ai 1 

әдәд əy s s. oolasg? ly gəz, ər 
за AŞAĞI ик АД əkə ӧлә ay A uş ot 

əə vəli sər əyə a ЕР A ala ə SÖləl ya sk 
—.-—-.0 ə Жәзә 3: 5-дә сәд АН ә 02 
du иб 2 әдәби 

əə “S” 445, 6 ə 

әз 259 

адлә с Ди дә ə Fr да ŞE gəh әәә | 

əli Sə Ks saa, = ҝә mi ləl səsi gellə r 

Əə Ји әлә lələ Др әлә адлә) dz hə, gaalas ç 
Ӧд ән лә ayə sə Вн sy asl sy Das оәж=”4 5) ER 

s бәд əf alam əə 3l2- $ Sə аз Жо нд) Ы . 

ә b ӧҝ̆әәә? 0 osa әзиз AAA ə 59- $ yas 

OVAL, әзи Аз ехз елә Ӧнәдјә sələr зә də ед səli Л 

x ə eu әдәб дә 

ə дә дә әд səl əSİz сун səpə le $ зә Y 

əzəl (9 әд ик ДМ дә Дак Ед əkə әзәз ҹә 



A del Ӱзә "ил 

3:0 es A UV al 2 A əs xil gəbəbən Çi 

СА ДИ eslə $? (sul ölə ајы isə) di АДЫ 

из *вздә ОЗ ә səmə 0333 SAY s од Ед әли 

јд ијә мк ән ә Дәб Әәә ә" səsilə дә 

Ӧд əslən ә әзиз әәә Бә ДӧвЗ ә дәбә АЛ x Ay pi 

S Bu ААБ ид, әв әзиб уб Хәҝә әз Ж ƏN Ја то 

ӧз os a әдән ә Ӧз нә ДӘ zər олу ДӘ 

ЕДӘ ə əə ак iz sal әм фә о Дӱз иә Ку 

“ə ЈАЗ, S ə eyes gələ sl söz əə oa, ХУ 
Жадајб ə gə бә əba alə səl ак dlə Sə но 
әд sul esə Sə iL әл ə aa mA ДӘ S AS ASTA 

ЕР S kanə AU dz ri 
a asələ əyə dz Ra de sə əs әз əə 

бә Gəl Ј.3 04 a Ӧ9- üs, lələ дән 621 Әзә 

вәз дәбә ss $ əsə ДӘ әј 65, ДӘ дәлә dal gələ Ы 

Оз Ж тб ә блә) Х ар һәззә sa İl oy yay 06 ar 

zə oz AŞ (60 За 634 Дӱ62 a, ol özi 2 ЕЈ 

иб ә дә о бәдә АМ ола ад 

Би 220 5444 zi ж"—-Ӧ7 УС 
дад ələ ə әл БА ја әәә ка ад dı 

ss 2.7 ә zl Ы̇ до 

Рз. и Gə ӦЗ О sələ лә АМҸ 

КР 93 ga kr üsaMaL, баб omə ə Mək əəə Ҹ 

әв əslli Даҝ̆ ә əyə удду ART си səyi A AY 



ИА t ДА sə 

дәм gələ ə о од БА ә səmə lis db Us 

çözə əya du ol əə 3 Соба ба жоуду TE 
ә 4 идә ә yemə idə VARE cəsi sir ЕА Са, То 

оба 6 əmr кӧз Оз 1 Оһ ах Ə КЕЛЛИ 

ох. Yar ә=8, оздә вә 082) çəl Azal seal зә 6 

бӱ (282 əə 082 ели о 33 бәд 33 ГУ 

ək Д ләрдә ә akn s ӧдә сәд әд У ƏL ardi әд ÇA 

“ətdə ә məyə әла, əm gələ ə əş SA Rək Sə əl ə TA 

"A .-...00.-- ДА 
əl şaslə gal səl 570 5, әд daz, bus il, ş asəli3 ç 

“ə selə ə ә əəə Gal ЈУ=- $ üə 040, ez Si 

şuba ДА Дәдә önə za ə Әзәдјн TT 
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Gəmi aəl3 aş Bərə vəzə yy yl ба sla o әләс̧ 6 $t 

kəl a əəə əmə ду al da SU s S ələş 
“somu x AA әәә изини 

gələ Ја Когбу ob gələ ə sl Аз ə ) “әл ан 

ə ҝә Су дә a ДӘ мӱ әда Сд аб 
ад ӘЛА Сак дә A ә ки ад ад. 3 Şə ту 

бә, Alə asl ə ə əv lə ҹ̧ә. ez (905. дәб 80 

ҝәдә олу аб Л, a ARALI Ӧз ә дә TA 

оз В yelə ALSU S odə d2 0 cak "əs pn... 

ҝәбә ам ә За ам дә Кола 



“ | —— Mede, 

6 хә. 4 у дӧлә cəl bəyə ӧз әәә -— иә 

ән фм ОЗ gəl ola Sə iL gəbə əəə 2) 35 all 

2. аз Әз üz ҝә * 69 ə =), ələl 0294 x örə 035 iy 

əəə səmi АР ән o yəkə сх si 2 (Ад gedə əəə 
əə ыр дӧ Aşa dələ ya as дӧзән cəd (5-5 m, elədə 

səl aç, öz “əkə əl Azə ə) дә бӱ ə 

Жјда ҹа ә әјди алулб ра * АЗ дә əb из Və  T. 

Су вә б ezü zəl Ы gə ar məsə dəl S аф çin 
x asələ) dəl әда 

дә 64 yaş дә ə. enə hə ə вә. ӧ258, ilə iç TV 

Ol iz Boli xüsu Ӧз әа ус̧Ајә İŞTE əz Qelbi ə дәм 12 

əs ÜL SA ә Лә xə əs ək СС əli aa Сб 

os biR ӦЗ9 əəə 95 “ə sö 6. əy əl ки р 

әәә id “bı mə, kəsə сәндәа Ҝӧр ад 5 сәзәзә 

..— “əə =3 | a ölə ə- әд о” әт ә ТЛ 

2 in Ж ya дәг sə yola $) a sa. мән 5... M 

1834 ын əl əsə Фолсом sələ i- ә ӧјән? ӧә ayə 

ад Се, хә Ајә ӘДӘД “kəmə сә Ӧз TA 

ЈА azə əyə (О osallss, oll ад ҝә ӧмә ӧмә deil 

pəlalsək, әј ә олан ә Јаз a dy бӱ 
бә s 38, S Sİ, ər вәба açan б. 

x əd 

“oa әл bə gən Азә 4) m... да Tl 

ӧ2ж2 “Siz уб алә дә əl is әәә ӧз ха онда YT | 
12 



ve desə yy. 

= ə em $ ӱдәә дмә ik şələ ə дә ә Ја, СА: од 

ә ан 

ә Хол 

Дәдә ә 5 бә əlili анам Sə BİA ZA cə 49 

РС əə 

КИ 222 дә Ӧн 2 sə 0 О алә ә хәзлә 

dələ кӱј ЛЈӘ ez pə ə ж.Д.Бә 69) 5 АМ 

ЕА səyi Sə Xə ələ .— ea sələ 

ДӘ ola ды Ји SU Је О әз,4, һәдә әлә 

= мл ЛӘЛ| €... zə ти 

ва заҝ̆ вәлә ДӘ он ə ə ә ха 

Əəə ə вәф 3: бәкәјб вә АЛ, иб Ј48 

“əb Ü ДӘ ә ə ELA аб ә Әр әзәлә dək 

ӧмә мәдәндә Ül x əəəii Sə од ә дл — 

ər x 3 Јӧз ӦЗӘә уҹ iss dəl ə di, 

A... 

ALL məə ə ələl бә әлә də: ГУР 

әззә 0) ASİ Даз вәд Дӱз Әзмәә ә ӧз LA əs 

2” 

Һе. — 

ıl” 0 

.- ?- 

(. 
1 

“əəə Ы sə О ə əslən asl 0: Sə dəl sn ü НА У 

вај, ələyyə охд. 3 ал ə Q x də əbə бә iv 

дә əə azı. (ә. Ru ол sə әд zə əsil əə и” 

Sa, ан әјәр 5 дән laz təl) SA, oğ A 440 

Бул. ә-0, ӧдә сәдд ә sə (Ы əs ҝӧзәлдә јо 



ит ik del ss 

ge зә də SU dəl Ӧдәз ә d4,ə , Gə, Gö, dəəə 

1 
Дӱ S dək им ди ələ онә sd səsə sy sələ 
örə .. əəə a ӧлә dlə üə A едә ə a lo 

ӧхдајдә) oxll sal ə zz дә ərəb dö дәбә 

1115 тә нәм Burun... UL, әәә əl aş “lz İT 

əmə big әнә бәлдә sə, ӧлә ДӘ, asa səsə İY 

Gal əə ələ dəəə ə əə Rə 2 АБӘМ $ zə фозб 1A 

“ əə də. “əəŞ 6 əx, Hə gələ əə вдә səl ŞİŞİ АД 

24 әәә ви zü Ӧз вә ва ələ ӧнә yədə дә $ təvil 1. 

О хәз дә .. Хесуи ә yədə ан әлә əş 54 48 ди 2 . 

бәдә ә ид 22 ӧзҝә сәбә Јә, ele AS cəsi əəə дӧ n 

bələ ал ss sə alə əsəblə da 

ә јә ə Ы alə əsl, şələ ə ..—. zə $ TT 

зы Да Əl, sələr, Сд. АД. ндән 5 Саб ба аләт 

Жӧг"әәсд 254) ət sla SİS isa yn ələ dəəə eləlz 
Ж едә əli geyi gü ola əb əsə əl рәбб Tİ 

ә ә әдәдә sələ ел) БЕЛ zr “əsəs 

azı kəl, ə xə Au ak ДӘ, 43459 220, ду “öv 

ə Səsə əsə az әәә ди as, ә ә 2, 

—.. ә —. 

кин — Ән —- Ки m ”— ə əə? 9 ə 

ада Дж səlUl əb asa ә Qİ ә ӘЛ, әлә ә Сјид У 



ik del ss s2 VT 

tt. ә22 yadə = üz, əyici ӧдә .. 03 x 0925 Kə 

dəə S o ə es 49 06 sə ə) "Hek Мезоҝ̆и9 ор GS $ ye 

os) ӧз зд 1 səyə За јә sələ) .. али 

ӧмә Gəl = ən... ollel әда 9 SA 49 003) адан 

gələ iki yəzəl 2 О ДӘ ән СК ə sil gələli tə 

әб5 4, ə) o” — ее (əmə (6593 5 əh vəz 0-3 

ik yeaə иә Бә 5, gül üsəl ə 5 

x. gə 

“zəl mı DAŞLA A R sə m ayə oz $ oz Səsə, 

дәни QİS səl əli səl 5 əl ДӘ Ели Әәә дәб 

ox 5. Ы хә әз дә едә әдадӘ ур ә *45дЛ ə ә 

—. ... xd. Sə . Хе gölə, | 

АЛ ә боз мә vəyə ələm eləly ssa gəz, 

илдә би a ӧә $ əz ok edi sə ди 3 
ə o бас, x əl Q = bu. ə sə әда ö2lş- 

anı ə — ok (5-дә ləl ДӘ üzvü) АБ əmi до ә 324) 

Мәрд од səli дәјә Də ДӘ. ASİ ӧз дәдә 3, di əl 

mA Хә дә л sə ҹә мәбәд x dy A 
5 изәклә SR 
əl ə las əə asl yə дә İŞ asi MARŞKƏYTL a Vəə 

S nə ə xəli də əzəm уд ol o cə, A LASİ 

“əd ӧл боӱблә зы, дәдә ә сә Ба 

ə şələ .. Ы Да о aza calal сәнә dələ Н И 

o ” ze =1 

x... 

— 

г 



Yo lo del A. 

esə дә səl əyal, ив, 3 ала Һә səll вн 
ад “m ə usaki әдән S), әјә зә Уз all лә 

дә” ön yə Сам QA yy кәл Дәр gəl sə әл 

әт бә əli, МЈ al ÜL əəə Gö gəl dl İy 

Ж əəə Он ах əkə ə 2? də əyə 5 /, əəə A 

x 24. “İS: o ə Şə бадә ӧд 54) SETİ әәә Vi 

2 иб lu “lər ик “ə S әз 5 əöl ə, 

ero вә dət əl 5 asa) Әһ iza ә вида. s. ərə 

ӧбә сдә Је xaşa Ӧзәл мә ə səSŞ ni: 
О О ә дә di 5 3 Мә, ARAS веб ат 

дәб Оз Ад ә зә У Ака зә ик əəə ҺД səl 

“ə о мә әлә Görə *Одлә dek əə әли 
(saa ozəl, дә 59 Ga 82 = əkə ә sazlı ələl Ti 

гәд әз Бә вәд әәддј dEŞİ dəy a ДӘЗА AİA 43, səl, тә 

“yələr аб ун gəbə 3 geysə әл rü 
AĞ, ya SAA алә sə ә ДА ә s A Slsəkyəz уз ТМ 

əə əl ду səl ayə од дӧ =. дә s Ҹа 
ә кә ан Gü gə, (ŞƏN вә һәдә Ti 

оз Аз У2, ӧдә Sə diyə, ö ӧдә ед “məə 

О ək dil Ӧз os ələ əə Елмә —...... zusu. mi = 

Гә ә ӧд вә yu A од 2 SU se ə səs, 
Аза Ҝәл “sh isəə al sə 3 Мо. “ 

das Бәдән вә da dəə ə əz əə ə TT 

ok asəlik ӱ 6 ә әд gel ə sələ saki 



lo dek “* 

ÜÇ ə ə əl oan До сда бә Sİ, 2 

“əəə ə OB aaa silə İS azə сана А oil os səl TTı 
ә dy səl a yasi Је "emi si, ASİ əbu za gəz ə TT 
yar фејәә ik lə дәдә дәдә зд los sal дә ӧл јб- Vi 

“yan ада, ab s x Sədə ou s alu gələ yyə ЛА çə 

Ед olu əə ба ЈА SALAR, 

.. Ед о2 

ә ələl ад eləsə ƏS mal, ДЕЛ Да, 

VARA Әәә әјә, $ həl дә əə ə әз-дә 

dəs53ə 4 28 ә əə əzə Y * 45-дә һәб, әз də ə əə əl хн 

“lb əl əəə ol инд зә səsə azal 3-4 0223 Kir ду 

ә. Жждә “İSS алә an 2 Öl gəl, кб АЛ о 

дм Göyə Gəz 04 * ӧдә әд əəə Aa 2, ӧдә 

42 оәјбаҜом xər “Ку ох əə (22 ә —– dərə Y 

və әла ələ yəyə сәсә S: 34 оз әд ме. 

дӧ ”“/2 33. dəl əəə gəl с, Сән даа уз Жид) A 

Жалә Ал еЗә ов ali dəbə səsə səl əə yasi (elə azə 

Ом" әд (2 2 Әз ә Ӧд 3 ӧдәјә öl gələ 4 

ҝә ә özəb он БВ. сәј $ kəsə ə ... bə Kəl $ s 
a əyi dəli də sz оз КАС сәд 

бали SE əsa ys izə səsə ф 

ә зд agi A  ж64Д) kə Yə... 

Əzələ ад, asas aad, sli ә ә ана елә 

Е. 

/“ 7 — 
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iy iY ders . ə 

... öz ЈХ R əlil ЈА FerrR 5 Ју dı oz од 14 

ci si sə) Səsə Ab cu а-бә “əəə Gə 248 

sənə 85, 1525 4), US ya, Сад pr çə Əə dəə ək AA 5 “. 

7 Ы әдәд им лы. дәдә ә Сдв Т. 

(səl əbəs “ə — ab un... si əəə Əşəs Yi 

(5444, | ə сы ә 944 64, ü əəə ОЛ 2260, 

Әәә 3 кмә üş gəl əbə ölə səsə od Gİ, m 
әда sə 6 – dəə (sk хә ə ə x sə)$ 033 (5 ))kal Yİ 

Ҝәди ндн ә məzi azə əmə sd дә 6 хҝ esya 

OR ə 575 54 81 лә гә gəli M 

-...r Ы Ки ә əs вә јә ә da gəli ӱфәли 

əəə 12 eye әј) Лә ох 2. ҝәр ... Əzləz ә х 

КАСА КСС 

РНТ оз ту 
S öymə, Әәдә ДҺ Д, ДӘ Он ар гәлјан 

Бакуви о, 243 (3.5 a) лҹ .-—. səsə ası 

ə rə əy -ü dəyi ölk əz (Sə 21 ии ӦЗ “ərə M iY 

elza ə s бә alə ӱл = zəl “ə иб од ӘЛ онә О 

ә. АД ДӘ нд ə sələ Са ЈА Әәә 

vəv m... ə 

224 бај Ју ÜL ys azə, 5 5 5 (5-дә “əs s 1 

Ок дә јә Лә ак ə sət АЗ од дал, r 



иӘАӘҸӱ = 

СА 

ӘЛ ә SUM ӧд, әд Од са ӧдә sələ дәбә ə, 

мә ҝӧ = ə əəə səh Ala ӧн ӧдә ә Дәдә 
Ҝӧзӱ әз ДӘ ә ундә 86 дә S әт лә ә əl əli yə 

əSLALə , А.Јә vəlibəş ода əb, д Сәди дӧ евлә 

eçə əə нә də ӘЛ dəəə 3013: |) ә € fəzlə x 2 59 

Tə ә 4 AR Əmi = 59 ҝә  ,, 2-8, 

әл ӧмә едә ö Ки 

Әб ә əə ндир 33 4:93 yx до сәбә x di 

oral ass oL a дә. a əsə дә ö За вдә dl, las с 

Оз ass ә zə ə sal az sər Şal ДӘ, “956 
әд дә pen ə s Mədləs zə əst es ЈА ОЛА) 

Јәзддә) Һаби ӧд зәр 

=. əə ır. әјә дәдә ə ə әј abü 

ӦЗ gaz LU səs siy ДА as ә дәр ә од 

öyə ğu, GAL ox 0219 2269 ə ə. — 

salına јада sel s e” x бә 

62, ә pə “ə 4 gəz əə yak üb əə ə 

ə əə ə ə  Ӧ ӦӘ ви 

ба Јас ылә ak ДА) əkə səl 

Yel os, әд Ех ə lələ asli: 40 РРЫЛх =. 

о 

ә ла 

= 

oo = 
о 

АДА за Бб әдәд ха ас гол БУЛИИ 

аба әв gəl əSə 9 gəlaə ән alakzək oil 3VA 0333 İY 



İN, АДА 9) 

азад ол уз 4 6 СА дадә daşla, вә әда Tı 
əə sələ əs S Səsə sə x əə ə M omə ls 

ə. çə s = Sə | şəbə ад. əə ə əkə Ел 

дә os əəə QRU ә о ә ал ӧлән 58 

3) sail 22 öyə Selma AS yə as А o yad тә 

a ya A AL ә özü ва, Sisal los omə ӧмә ж ул Д 

19 Сәба May дән, Ад Ay kədə dalıa 

oral Сабо ду, x asəll ӘУл ә YET BA вә Аб YA 

ku a. bə basa, əllə ə ах Susa) səli 

39 о боз ob "gədə əbi A xə AŞ 

Жәлд дә əs ŞA ƏSA ARAR ад) Ал ela A s 
он 25 s ал оадәә 2 дә вәба ҝә әДдҹ 

ə Susa xə, ədl gbəs ələl әда adl Заза 4 

əəə dəl ӦЗ Gö Səslə ə ДӘ За ад јә igi 
ded дам 241 ӧҝ̆2уз le Ölə ӧд әв 2 peseno Ҹ 

дә кл AŞA aks “m 54, adal 5 јән ә 40 

излә фә ан 4 вәз од 82, ж зәдә sezə TÜ 

әј әз әда dəy As dai əəə ə yə ə xəyal ТИ 

| Жӧзи  Лбәз 42 sələ Ӧзә бә 

“ə 3 əl 

*5854,, ero EL ә би. (5-2 Aura “912 1 

“ələl əəəəl sy səl əə lə См, M Şə o əd A s3s3 T 

əəə ӧлә әз ai, ӧдә әәә ə yə əəə si əə хә € 



iv dal ә) 5—. 

Јӧ әда kəmə ани КБ Soma səni dus әдд 
sölaəl еда Şİ, dlə dax вә Вә Ад 
дәјә ə əl SUL дә вә 35, a Мән ds ах $ Sİ, 

ӧМәдәәз дә) kə yil bəsə o) 41 adl sə cəl az 

Јузоб $ ҹә ед әз Р.Л 1 

“ДА ə s 45, 022 ZƏR əsil ә elə Ј5 sillə, 

әбу S aş sə, Бох əə ДӘ oli ук" 

.... Әләз ALAR bə cəsi Az ә $ xə ağ s x ASİ мәдә 

Y bu ..... 4 Әз нә ҹә “ə с” 

.. Е2 Аләм Az ә sə s, ә səsə gələ 3) 

АЗ ol ә Ҹ̧ Әәә gəli Lə анда ozel = 523, ә 

“ ela səb lə LAL ə SA SA 

əə asaq Хам oll ə le Әб add “əli öbə 

qəbələ x ə yə Оз сән adl ə S Aa ai cəl 5 əs 

һәб алә op Suşi sə ов 4 (ә ела ӘЛ Демә тәкјә 

әзл ә АЛ AL 55, . 54) Әәә дәдә Ја бзи 

ӧз ӧл ај) Aa дон ә, ааба, 

тә РРР.ЕЕГКРТКСАИР ТИЛ 

уУ əə əsla ам он АМА sə Qisas “əzə m 
ә Да sən (Al əsl Дзы да ба 

ək ura əb izə En = фә 

әәә, әс oll $” дә Јӱздә 4, 
ə ys əəə дә lələsi, ox Gə dəəə) əriş ləl ə əl 

дә dləbəl sli Sə sələ ə ələ ələ Səsə, 

il 
Y 
5. 

iz 

— 

— о 
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A xx vv xy 
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“ и zər əl 

yə 4) əl сә Ak 15 дӘ Ы Әәә фу лајда да ду ә ТИ 

a adl A səsi yad, əəə i5 s .əbəcəl4: Сад 

аз gə xx səy) diyə 2 colb si 462, m. gə Gəz də ə ХЫЫ 

ә АЗ iiə cu 5— “əəə oSi di səl 

cəki şə çağ удма 464 ЫД əəə Si “əzən Tə 

eb sla Su . - ти DƏS ҹәмдә) oli 

иә ә ил Фа, ДА КА ин Q səsə aldı 

— аб. дӱ бәј) a a əə блә әз әда TA 

ӧдә Vəli Һәә Вн әбәбә-әә (5 əə ӧәхә ili 

ҝӧз kəc ol, Е xal сы oəət göbək cd 439 Ол ни с. 

КРАЛ (S? səl 

РСС. alışı 52 әхәә hi 

ik yolan asl Aİ на 9 Oz sası sələ дә Alə osa S 
Дәб. döşlə Ен, Адәтә ә дә ə A ə TT 

ҝӧ кл, ба ад әз sl s a SR səyi St 

ölək Јән зә “əy as sb ләлә ə 0, 3 ә бел ДӘ ла 

долама Јад С̧ад ә ДӘ ајә gə sal gp) sə 
ӧз (ŞAX əl әз, бәд дә әј дә olu mt 

“1 ə zu dözek Azə Дәдә yz R x дн ӧзәјә Ди 

аједәб аз, әл Рә да ән ЗД Sə ül sə сә әј д 

әјә əl səl АД Ен Мә AU əyə ә S) АЗ səs 

29 52-95) sik yə də) Siəyəə səpən sə ga Ж 4 əbə ӦРӘ Ы 

AA = әнд ә ак (5245 әз ә 3 4 6104 Si 

зә АД алә ад ә дән Ж ә 1 О V бдәзә əliT 



— Müəl 95, — “” 

әта s aya һа A sək Aaaa yi Sa da kələ $ 
—: Емба АМА * 625, әәә 95995 od o 

Сәј ҺР or. ə Ст) и 

аддә сәф 25 Vali ДА yə Al ан Ə kəl üzə əl $ əsi özlə Y 

x ə3 Aç ӧд ДЛУ Са lə iza ДА, дә. də РФ иб $ 

Vos, вә ба “2225 әдәб $ zə әәә A 

* AB “ci әд 

вдә аб ә дәфә Сд зәнн r. 

АДИ A xi, SUÇ ən AA Мә sə Ји 2 ДӘ | 

вә ДА İsə sal ә ук —әздәә ҺА 5 s.ə s3 ı 

Fəxr Və s ə, Şey s аб Сд SS LU sə 47 

təzə a is ин ЗА Ә дә ə nəl ӱзә 02 Qb əsidə x so i | 
һә ŞS: ка бә аһ бәјә Ку ә US” iy 

ә $ əsə gə o) ə” er. СК ə all Е азад 2. 4. iz 

ӧдә Səslə Ех laşan ә gəl üzə gözə en... 

—— “yəlii də Соба, ə xəsdə əl lo 

ид ə): də ӘЛ ә ә Lal S Дә sl gəlsə 

ai S sula oz? (55 ə sələ As, ад sasəX4 ж ДӘ 693 

22 (58-40 yə 514, (Хасәһ си бад gələ ŞU ə дӱ 

аб əə 1218 дә 15 əəlaləsi, Oyl вс s 

20 C” ик ad də ни 4 

— AL sizə дл) .. - - rəsmin T. 

— 

A 

у — 



ил | A deAss3 

7 дә адәм баба с Ааазә дәј İY | 

di amal yd ələl он əsəb оз бәм A əz sl 

Оз dəlisi бә ük dİŞA он Фаазә әј бдә söylə н 
дад ӧдә Ass əkə ЕА әд ə ОЗ ə yə (Su әз m y 

Дӱм sə Ба ә" “əsəb oll. ҸЕ 

11.27. ӧзмбЛә mə ӦмәхӘ о 2 ә S o TT 

ürə Сәд дә 22 0 Јал us әз $o ад Сд) 492 yəl дә gəl 

әз бә də səsi sun 22 әдәб dəhr y əəə, və 

ər ər 2 y9ə Ələ zəl = çəl di Оз əə Gəl ər o $ TE 

иб vəl 0921 О Азә ҝә əəə Sİ 4-6 = 02 ə $ Тә 

дә аз əza, sələ si, 6. ea ә ge ok sə lə Tü 

“həl 20 бадә 2 ә ә ја дәки $ TY 

ӧлә ә дәдә Qaş oya yaa das əş 4Х алә, Дон 6 TA 

ин əə дә дӧ əəə 

налә удан ola əsi əb ЈА О Sal ә 
ә 34 013 кафдо Һәә ҝ genə әзјәбә 54 "ə с. 

elmə əl, el ит “ət 3 4, ЈӦЈӘ8, =3, Səs) дәз5, 

səl öv zı s “9” öpə Бә SA kəl ә Ја “ 

daa, мә әјә) Kəsə TAUN 4. 5- yədə Ја, 6 əsə ds TT 

Ҝӧк од s gəl ДӘ ду дәдә özl A 2903 x Ab mt 

GəL yə əə əs səl iə əsas ӧлә kə pl иә Дәвә дә 4 

О GAL ә 8 A x Дәдә sy ӧнә ələ зд oəli 

şə a aşağa, olayla saa sb əəə *АЗ 3 ey 
жДоУд, 4 ə ит аҝ̆ам İl 3 424 ӧзәһ səm lər" әјә 



İt de o Ğə) а 

ҝӧ АДА АД s Ad, soy əə ж бәјә зә sil iç 

o Mall a “ ә də ül əyə әб 

əv 699395 cəl 

вә ә əsə 382=45 ә км А mat һәд Је) ə 

gə У S səl əə al $ düs əl ҝӧз әз ə SİS 
443, x səl һә sö əə | вәд əz Aİ s дә ДА ә 

6 gəbə) 5, Од 1628 әд) =, 2 Әәә Мәдә 

ил дә səl 35 dələ səli әз 5 ә әннә вы 

ҝә изә = ә ЈА аба әд = 

gi TƏ Мә əyə ни ә 025 dərə ssa) m. Ӧз sayə səyə 

дад 0, x ДӘ əə sads az al 5 Ба 

Мад yas сә 24 әв ər təz ак бак ДӘ 

vəl 22 вдә әәә o Sözə Аз әз әд ik bəl 

сәј dalı ах də əb ӧд жә dəl əməli ə 20S 

dağı 59959 

səlam ədə əl 6 əə ә ә də ə salıb AU 

200). adə, o əl Da, 

әдиб. 4 gülək о şə $ вәба, 352 çəl Rə Sə 

— . 

— 

- 

ох хә тәзә əl ə ӧл ӧдә ә dəbə әдә *ог9 К 

ei ән -“. – ЫД m ә Н Ан xl AL, ə 25, 

221 yə е — — ә. Ба “Ы — Са 

lo 

ӧл sax * ə zəl 2 4 СА ALA əəə $ Əzələ v bəzə sə л 



Vto T. ДАјуҹӱ 

әладир a FEV ын ..— әлә) 

= сәјәб-адУ, Səy ӧд ib eskə, əllə ğı z Ди (S-ə o 

S səy Şal Lək 12 2 s, дәк, хи 5 alə З-ә) 1 

дәб ЖАДӘ 4ə дә тәзә dəl ДА Ад sə səs əski 

дә ә тә нән ә әәә ә ду GəL Ul usəyaş дә 5 

elə səydə ə də ДИ вәлә мк) 61, a bələ ir 

оз ASİ, озӱ səl $) ei, 422 455- dal ан дә әнддә 4 iş 

дәдә иә тәзә ба S Gə ДӘ О дә би 

əyal “əəə ləm уд ә kal Səy ələ dai dəl ӧә5 gə дә 

və бәд 24 5д4, 2 ə: ƏRZ 9 ә ğu uc, V 

Оз вдә vəyə ә ад əyə əyal də səsə Јб iy 

xə səmt 28 Ајлум әз Ӧз Sə ә oll 5 

5-0. 
(О əzə За sal əli Cİ, də SAÇ cək dəy бә səli 

ҝӧздә Od уд də дә ән kəs əs 346 
о əbə) s Дәм ад), ӧдә Aaz ətə səbə. Ы 

dəb ye Ола дә вәә бә ду Saq QAL ӧлә 

ge Sa, ə јә əə әм боз он Лә гојун n 

ОЗ ӘЛ Аәз Әә оф (он ӧдәмә оә2/ 2 оз о јә 

gələk ә с ж Х зд ə ә SUL аз if Си TT 

daa Мә лә sk şəli elə gə səmi das ә әд 

sə əl ә ӧзвә ә нәзә ӧнә Лә ənə dəs” o 466 

Әсдлн АД 3 rəs, qü AŞA, аз üs ŞI аз оз блә ələl 

ән уд əə ui әзмәк hələ дә әлдән Ди 
: 



T. ДА 91 “əz 

(62 əlinə Һал Lə səl, әд dəlilə YA 

Səs . R. “. ə. дәдә бу. 

müəs Kərə rr Sözə ləl əəə Hələ əə əl x 4, əbə 

ҝзәУд ЕР СИМИ 

2002 05: КР СК aa Sa ui, ir 

ƏSAS ps Sa ән олн жДә olı cəl us Ül iv 
дадә зә јд9дә ја Һә нәф од s - Ада 4 

РАР КЕФЛИ әл “ar... 

x Dələ əəə asi ән ә ма әдәдә gsls 

Әдә xasəlal a, s ӧд вәә sələ әл 
əəə ə yal) əəə ә Әлир- и yə бә ҹә təl gə ә, izə £Y 

alə dy sis сә Vl, da alə вәд дә “Ы kə ә оҝ̆ 

бл дәбдә да ја әл 

ка Аз ss, ал онӘ 11... 

əə S 

даа ја әлә ај ај Sal əl, oli daş də 
0. ə кә də, “ak aç сдә әәә V 

зә вә ə ҝә ә yl ə ə ад) ә 69 ех gh сәј 

мәнә əsasə рә-и әлә elə Әәә ə) əə Y 

Әзәли 2 Kə us) iş isalyi ә алә ЈЈоҝ и“ Кӧј әәә 

səh sə ә sə əl оз алә si $ Mə zə 

uu ayə Жид. sula elə Лу s yəlid 7 

2-0 nə əə ӧн əə. 

— 

ht 



lay : = "ӘН Асај 

оз жб9Дә с GA МИР, dəə дә 

Siyər жӧздә,ӱ, әда сән də gös = Сӧ- 221 Ӧзӱдә 6 дә 

дә азб СА ии АЛА əl. 5 . odlu dz 

x Fe: su Х 

Әәә Аз јә $ ә önə zəm ə сәд адан Бадә з 

әд S əsəs) 6. әдәб бадә дә дә yl doə од 

лә ә 4 Ј6- оз) он x yə əl pə) elo üz 

“2... 5. gellə üzə ә öl 2239 АС, . ӧ 
“ə АД 2 - ә Amy göyəyəyl Ын $ səli bezə ӧлә 

$ 3), Жзи5 Фәда yaaa əy dəə GÜL 

Әәә 49.12 “ə Gədə һәја. ад әд дәлад  Дәә 

ә ај ал və, ис ә ии 

Лә 213, 41) ə 2... | 

дә әд оздУз дә 2, ayədə) Heslə О s Дена r 

eb, дәб 5-9 ə o. “zər ӧмә он 

әм әхз eləsə A “üza p2ASİ , əzlalsək, ys ə v 

ələyi ә2с КР РАИЛ. 4 е= | 

әәә зә дә 6 S Kə o. dəlikədətəa x yədə) Sə lo 

ӧл yx ZALI 33 асај һәдисә s s elə nn 

us “əya təlaşı, “zəkalı 
Ҹә YARAR" 25. ОЗх ә üzlə şs çəl i“ ет. ӱ 

QAL әз iləl x zamadalə О SAL sy, ӱд | ti 

ola әзӱ əh x əyə AL də S ələ ə, дет r 

СК АР zi gə As 
ka 

/* 7— 

- — 

Әһ il 

о 



Ti del ss ÇU 

a ƏLİ esə әз Ri gəz ələyələ од izi 433 ту 

ӧд ələ мә 8 зә sət (Х әз” . Ы Məsə 3 TA 

f Е Әә “zlə3 ə ə (yə oa vəslə, adl AL 2-33) xəs, 

әв ə, әд məyəsə os) 649 üzbə (9, дә ак Tt 

sul də гә бә 64 əsi, bəyə әј dəə ә səsi, $ “ 

Ӧд з зә məyən әјә əla АЈ, һәза ә зә ə ОЗ әз r 

Ӧз зә анд Siya galma) ӧдә уна ОЛ дә ун ждА çç 

ДӘ ләр ӧзӱ ДӘ ə əə ӧмә əə әәә ав АД “ə, “= 

бәд ва AU aa бл sd , 4 AD Ј,35-Ј, то 

ӧјбед =4ә, Дә ƏSL ЈА s ә ga df ə, xaş 
özgə Јод də ДӘ o bə sd sol gə Дӧ ту 
.—. әд әнә edil әәә фәна A sən zərəli Јәтл 
ә. x До Әлә al уда фә һә ( 62 o ЛА “4 

54) Је-оздә sə biç . 1 ДӘ əəə əy edi 86 | 

Ӧдозә go $) .. (ai VO алә ә Дәф siz ət зә и 

жәдә АЛ ләк də) ә дә әфәбИ)еӱ жә - 

aparı asla аф ӧз “saq * 22 “di ДӘ ӱд ыы. 

ӧдә мәдәјә yl sazi әәә Абу јә dəl СА — Ҹо 

ələ ә АД ok 32 ЈА дә Ед Aa ӧдә 2 

дәдә Лә əd ə las ад səl әдәб, әд лу 

Ələ dlə зә ја gözlə ОЛ dəə ә ә əş ук 

ж Дбә ән 

“əv fə dəl 

ub ..a иалы ә s sə) s Al. əəə Əyər 5 1 



en | Tadas 
.—— — 

. ola, ианә yal Sİ azə әд əd ЕР. y 

hom ж азб ai əb əz əzələ Bə əmmə olaloxlz oa ŞA 
Əz) дәб ја вәә аба əəə ә Даҝ̆ Әәә 

һ2әсәдәјдә ә Аилә də sə 4 ҺӘ sə ə: 

* сда ... ИТИ 

3. ə ob məl вдә, 

23 кә, бој LA sət 2. ә ƏŞ ӧдә ə, x$ иә 

Əşi ӱн ə a (65: ə ə3 ə) xelil QA a во. əy ə3 1. 

20:62:45 Lu aras as a 44, АД Ак 

ә Саһә зәдә oo “2 S əəə asələ дӱж al 

Sə o УД ан ә məlu səs əə хә gs? ol ir 

zm? сәј (Su, ə əə Са әј дӧ фи ӧд дк 

Аә zal ӧз əs ә Ӧз gəl aşəl oz әд. x hali QA ә 

“ə əl ə гә дә јә = Дәб Л ou lo 

алы —.— x ox ој= iz” 2 dəl “İ 

ra anə ун баха уд las af УД İy 

ЛЛ Аси Ер ән бәк xəlil 4 әзм 

ələl ӧмә, әд səy әәә нә = баб hə ə əxz “ 

özəyi әәб 2163, ӧз əəə ӧлӱ оз $) ça аси 
Әр cp, ğa alı sa ə 44.9 оба, Ы әд Т 

x. —.. — Əə) os n 

дә од əldə 2 Ата бири Gİ, TT 

s ОЗ О oəəlbəl У У әз ама əə Ли ə ə Дж АТ 

ак ла ə ај ни 

xx әо 

zo” 



k. de 3 İLA 

uzi. Saya вәә ис дә AS pa ə Абад A rr 

5. özbəyəl Ə ә *ок94 ит 

ӧз Дӱзбәадәә “öl gə —.. “ә zə. -— бә 

dəə ик 4 ev 4 ә bədi ü ӧзәк, ə даа 

za гәд ə Дие əə ələ ə 4, 083: x зд UL әда тә 

Ə, a əə ala, bəy ИЛС ola saz Tu 

Siz 4, 66-05, 2324 оз 2434) siza ӧс бәз ӦЗ 

7 о Әз əbə 33 x yasa аб sə 53 55 TY 

5 ӘЛ əl Ы" ЈУ ҝә kəssə S б әз од 3 TA 

|” ӧдә əə ӘДә x əəə әз ә баја о фәјзә нәздјј9 mt 

ӧу 6. әјә ӧ22 ДОС “əə TRİ əə BARI V. 

Güləsi oli әјә вуҝ̆адә Cə Әәә и əə ə nzil 

адә ә 40 Öl ама 035 ə ҝӧ сәнә вәә yə әнд TT 

x дл ДА ÖD 29- * (1 зд di 22 4) куб AS mv 

əsə ә əəə 2 aa ya ДӘ s о bizi да 
аба кн ӱ 86 0 S oya ali Şə şə 

әј он кб 5, ҜЕРБИ su Оз дадә YÜ 

öl əza sasi çək ə ək ələl аз ə S vəsə cə, 

x a AU ӧлдӱ 

дә zəlil sa әз def ÜL АД Az əə s xə mv 
x... ə ə ə 

ҺӘЛ 5 

Аҝ̆а Sİ 
AL gən x dala, ваз да дә дә go. : 



ә) TT de 55 

“əə 2149 бәз ЫХ (узасаб sə İS asl, ə ləŞli - əə ду 

Јада gəa ələ Ж -—— xu... 
ui ә ә ад sa əə, lə as 

(6N (S-ə Al əə gə öymə də 5 əsla aş gə 9 (62) A SA . 

әјә ҝ̆акдд ду ДӘ, ao 4 özl əl əkə Олу. 

һәдә ələ səs az 42 ələl = 32 ох ? də qə, Və о. 

Qas дәг аз 235 иди 5 Х0 ga üm —-һ дә o 

әл ә әјә a S әк ә ӧз əs, кӧбә ә gəl аб 97 

4655, A КЕТ Әми Ын бә gilə З, əəə om 25 

ӧдә sə lil, ед =. әзм Gəl ə oğ ə R yaxar “едә оз ot 

| yə фә əllə Q бәни Ül 

“əbə вә идә Дол ани әзаба сә, ӱд о Лӱ ов 

әз СК dl бин “əsi омба 41, ж65 МҸ 35 4Лә во 

әв ӧзаләдәд də жЖблхуз ӧд о. ӧд 95 әда, 01 

әз Ад ам әдәдә ә ӧлә оәфб ал s3$3 əy 

ӧз 5 3 иә ӘӘӘә 31 əə x АР dəl Ӧ он əyən as) isə oA 

XU, - ДА вдә ијә Фә səl ии 

СА ə Vəə, Садә sə әд 356 әәә a Сәд бәдә 

əə. ələ omə сун $ gələ çəl ил ӧдә ələ, Ül xə duz Sov 

sə 5092, дәдә, “ин Оз ж ә әсди СЕ вәһ АЛИ 

4 de səbə əzəl Əə lə sal az Са kəsiyi a 

ка ə far VƏ İİ sö ндә, 5050 A, Ək, eylər ə. 2 

әәјӧдә xə Дәдә ән si ДӘ lələ diyən ə 2 

$ sə vəəibl “İLAR ДӘ зә səyi бол АМ ә sə 



TT ded 53 дә 

o.“ ӘЛА ә ЛА səla 1 aşdəlsəi әда вәә dəl əs A Tə 

səli sə ӦЗ ALI 4, o О ә əə ələ ə ƏSL Şi 
нәдә ба s öyələl GS Pos әд бә, ӧбӘҝ̆бӧл Әәә ту 
ку des sə Ləl dəs о дә ДА акы. | 

јә (О мн ж yəkə Gə iləl r. 6-4 *( x. Ы. 

"1 РУЛ ДИ 

ҝәнҹ ән од r.ə... 
Мак дӧ ә ааа s 
дӱ без, Ҹун a... Ост 

дәдә a... Әәһсмәҹ, ҺР ба alı 

дә” x çəş A üzlər, ӧдә al əə əl isi i бота 

Әӧә озан бәд, Ы дә dəə ə ar 

4065 гәдј 2 “ ox) 2-4, ez ə ət Сәсә (95 

ЗД 5 ах Ҝиза əv ə sal €” Азлә ә nə Vu 

ә ә mis əllə ә о Аз ОЗ ә ә dy) ə də 

əə yayıla ox) gəzək Süs ду A isə oz cəm: ох озефту 
ә да хӧ дл ан o Сад бӧјк дәдә дәбә 2 çA 

Ж yö a хә ә Р Ӧз ə əə, Vəə 

дә ə ə алә ә әдәдә вәб adlı əş Şiə bəmə Xİ 

4839 Əv əəə Ӧзә Жонтбәз GR kə ə алә әд, 4 

x əza Şİ dus səyə ə әв вә мәк едә ə нәсән calal ar 

2 a əyələi Ve ӧлә (Ади 96689 ə ə dA iç 

və Ел вә мә ale, ә јн" ӧз ә дӧ Sİ ə səl dt 

одвә жӱри ад бә зад gəl Ss Aİ, səl Al sə 



lov TV АЗ 

ozşlac cəl işə ə дә xə ә əl əəə ОЗ işə ə əməəyəə 

əsi ms İy le ə, las dzcədəl, 0 
üze 22 24 әв дӧ. “... üzlə дә ə, o” (53 gəl iə 

ад од ән сн sz Gəza ab pc dəə әт әз ə ди |ә 

дә оз жәлӱд ЈР әз əb A lələ də ә zə әз д 

даха .. Ел (ә -. də дәк 5 – әз вәә VA 

R əəən ei Дан s dəə x pa 4 

ӧдә дә о кә дәдә Ailə дә Ы лә “əə ər 22 TT 

әд оз әд лаз A əm 43 601 Оз әз əb ölk sə о 

фа ә Арадан iə a zali јаха əyil т 

Он Жавад adə əə ода бә дә əsə lz A $ 

о ə Јәзә = ә Да бәк оду Sisal бә- озәУ, тә 
азад ә das Аба ХАЈА Məl ә ӧд дәдә дәј 

s usəl) qoz 

.— оз әз əəə dəə diyə о. “Ы. Ада ӧл6-з) П 

дәк ән ОзДәзе ә oz, код x... ТХ 
un... esə və ,əŞ АЛӘ TA 

əy əsl, əyə * 90 әр ДИ ИН ИК vəyə 

әәә Дәдә əə 4, “ 465 5 s ə əisl ni 

ə... ӘЈБА дејә 3 om Јәҹәзә 

elə АЛ әхи Ко ах Әәә әз əzəl )6 хә 4 



TV det 9 ə | (ОТ 

дәзвә aza) əəə вә Ӧз əs s 4.52.” s Әз ә= ә 

сә dək dəb 3 2 5, Бб. ә вдә öl os oğlu 

ӧн ЈА вдә дә yesə” Ul S sə gi əsə, әдәд “ə 

бәји әт әнә mr bə əə Јел ным ЕӘЛА 

бәли дә Ј522 ov esə, 3 əzə оз. иб Дак са 

gə ә ә блә ә он pə әл Es i Әз мә нив ә Y. 

әзӱ бә öv јејә ад Мә əə әз ə ök el ә ə $ yi 

ж 4222 

әла аҝ̆ 
= 3 o, ән од gəl, дә ƏZ gə üə sələ 

033 әд ərə —. Vs, -— “9599 ин zu ди 

(5-5 “o “vəzə 2 СӘ әлә, БУ 4 (6.3 ә? döv - 

аба z? ol, Суз (522567 ЈА. аб ду. gel, yə mə сн 

SARA әд ә əyə әәә | S ks Ку Мә әм 

Јес əli ... * ДАжһ әс 255 Ы", 

ӦЗ вәзә 0594 О оз) Şə oməy yə ə ə dl çək * q S səl 

да dəl səmər оуб дӧ вдә ez ə öz дәнә 

“sls АР РДАН РН 

əkə 22 sə ALL səl Que c” әз x 3. xəs 

Ы. хд Вә izlə, әдәд ха =. дӱ ЫҸ süzə, 

.-— 

о 

= ә ла 



oo | = ДА ssis) 

ӧӘ әсәб ДӘ ајә ə nya dəl masam мә imi ОТ 

“”. 2 xasəl 405 4, һәб ЫЈ odlu əəai5 S sə, әј 

вә əs 8 all = Göl sələ asələ ан 6 ӧв ад во. 

Әјани, x əl ə ад иб нәм сдә ӧд әјә ҜӘ ол. 

әәә заза, da əz 3 

əb бәрә 54 | 

Оә3 veə $ 643) gl uz ə ək kə ÖL ASŞ yada | 

Јздбә Göy Хој ж АЈ sal 2 yilə бӱ am, АӘБ ə 

zəl да olay məb aa ə һәб si, sək 

os cə ƏŞŞİ әд ML zədə ASE zəl oz üzə) oa 

o əsəs əsə ala də oil da oba нәзәр İpək x bəyəə 
ol за әәә esl, əl 23 (Аб sələ x ys s əzəl 

ev, Al ә SAS” EA ад 36 sə Xə dələ ass” ül ијә “Şal 

Gələ әәә *аләк4 - "ҺЛ ЛЛ ҝә 

ОД 8 до ə 63 дә ə əə 0999 ж Дәзӱб s, iiz 

идән 5 Уд ce” Дәв Ад = елмә 63 ә АЗ ә “ә 4 

Дәдә әд Ки Ад ЈӰЗ €” аб m 

ОВ әзл, sək 3 əf јә дәб Ја əs əsim 

ав әз ə Әб әнди özəl gələ səyə alə yak 

ҺД, ә аб ә ә də ölə, İŞ 

(sea Os yam dəb АД ələ нә xə, “Səs Bü 
ӧз sas oxı al, lalə ДИ Sü ә кә нә ОД lo 

ӧмә одк a 42), әд Аҹыад ада сә Ал әзәл 

о o N6— 

Yə” Mb XAR dər 



TV" del, 5 . lot, 

ә ə ә Zak $) dz ən. “əə gun AMA, Y 

7.5—....r. әҹәб әлә 2 e Mə los ye 

AA, бӱ Mask ед) Gəlsə 2... 

“Zə AL əə ə да аә3 ОЛ AL Да бә 

ӧдә вә 1633 2 Ад дә “ə əsl sə, al yel dəə ЈИ 

ә ДА хн yl əə ə sə ə әјди, ə 1 Јә-Ј9 vü, 

оз əl əəə он S ДӘ оз кән бә s s ад ey 

ДА ЈИ 

Ӧд бәк cola 242, Жӱә иҹә одә $ sal АЛА та 

ә sə 2 ü * 5843 524 “azo Öz Лалә “5. ҝә 

əlola бәк omə оз $ Он GÖRƏ zəlil ВӘ тәзә 

Әәә ələk Göl Де бӧјк ә -—. 42 xə oll 44 

əSalalsə ə san açəsə azdi ələ 2 yal ar 

хн 6 вн əəə səbə sə əəə şəb x, S 4544, də ək) $ iç 

o за 2 ОЛ С̧и, simdə 653 ода ӧбәи 

аәе2и ән ӧд 308 о ДӘДӘ с әд сӧздә дә 
9) ә Ыл бә сә ln ül нә әнә kasa si 

44, eököər ə * 64 зә dəə “əmə əə əyər Şll ə 

3, ДӘ иә susi фә һә Bu алә гәд ə Мә 

дә әз ә дин oz 4295 23, Әәә — Xi 

OZEL ələl ə әәдәз od diyən 5 ҜӘ әд cak. ӧд 

ән әбфәә ӧмә әфәиә Сбуфа ис әс. . sə 
oL də о (ам GAL iə özüz , oz yi 02) sə 6) ә) 

“ƏŞ: ii ze, ҝә, asa Qazı salalzəl ој аза әд er 



loy Ti 5: ЫД. 

едә Kə хә сәздәә гәср ол Ӧдә ер ek oL 533) * 

eləb3 R x (4 s gədik ƏŞ əələsə Ы 340, 

ә тикмәк 
Вә Gözə, S оху ә о" S oəle 9 од De ə ов 

Sə səsə S ə əə əz "nər R 3 ox баб AA а 

О səyə әв ААБ Ама јәни 

оз oy əl ə АБ әд ә ДӘ əəə səbə oa sələ r 

ә ак хә дә masa ОВА Дәфә aaa, səl R 

* әззиә|јә ә әзиб ә ӦЗ әми иә Ји Јә- ҝә ә= ӘЛ ох) 

ӧзф ӘЛ =3, 1 x Azə dizdə 2235 ОД әјан tə 
Gələ Уд. sal nəsi “işə ə Ölə Ад ә VZ ss saz 

.—.. ҝәдә əli o $ ə. - мәӱдҝ5 $ ay 
зә Жӧә, də. ја Еә “əlal83 aş esil səl vəələl £A 

Иӧбәә ИРГ" old 2282 gə İ2ali o ləb ə it 

Ж 9 oz dən ə as, ӧммб ol әв maa 

- ədəb əəə əəil 49 зәд Һи 
gə ФА МА Алы јә јә сад əl зә жӧдӱ вә | 

дәвә ә ки. јә да 9 zə sə ҹә дә әла 

Кәб АМД алә дос 



ДА lov 

əki sət ә ка yə Јән вдә дә Ag Mal iy 

Gə əlkə ə ə 6 GekAS ss $ m2 Ж—ҝФ dəə 

əəə oəlləby ol sl o: әд ə S ze — = Gedə, уУ 

5 — 1: az lb аз Лә абы x 

səl Ар 35 ә ols oz zən dl üə ə ој СД saz 

a Sə alə AL .. вәлә $ ӧз Јасир иб AZ ən 

әли mal ədil ә ola вдә dəs Вә Лә ә 

030 R əə ələl Gb əb, с = em 22, әәә дәдә TT 

дә жену әлә 3 = ба Ал LU ана зә məyin x” Ту 
изә ј əsə $ Вә әд Ар аб ә Азә әәә 

əs S дәф Дәб xəzəl 3 ам ОЗ о хә gə TA 
Әдәб) ДӘ. 5 әз јаја һд Кури ü Əə әәә To 

Sisal sayl Уд... – ә ӘЛА адда Дад ssl (ҝӧдәдл,тд 

“məslə әдән oil ə Озан ә 5 abi ys slam A” iy 

ијә, güşəli дәр alə 3 АД ӧмә ан yə sə İS” да TA 

дә ДА ам оба əbəl bə әјә ə orlağlək om 

Ан oa 062 si, (az S ak 2 Ob дә süd: 

Бәк ssas bakı cud 62 әз жӧзб səl sel lo 

Һә дә. ӘЛ = 1 бәдә ду ələyə səli 4 - “ 

5. јд. asa kəs VA дәдә т 

= Дагалк sz) Ab диз ... ül pə ХЫ 53, уҹ 

Ама ЗА Әв од ә Aaa едә әјә 

ә дә —- üşəsi ə əyal .. — az $ əhə elə dəl la - 

РС ҺР О səb gələ vü 



lot 7 ДА ә | 

ol б (А əyə зи Се gəli, səl од 4482, A 
ка ә ӧз ә ОР АК зд. 

әд aş A, üə laS Дом, xm sə 9 ə ӦЛМ8 gəzə R 
(sələ A lələr ə жоз ə ÖZ səl 5 Дәзҝ VA 

ea Дӧ мәдә s Sə gə. 5 Саз AV qı: 

(əə əə вӱ он Ж ӱз saa vi о= ба əv 01083 əə он m 
025... .— да əb eyx Susa 6 v z- € 

əmə yak Vail Sl səki əəə ələ ə (bo oll bu olen он 

ЛА лә әд ОЗ әз Лә ЖӘ səl 3 Gas дә о 

ӦДәәҝ * онла бидә оз om ә əli əl Güle ə Tı 

dəbə $ əs =. әд д әлә әс Оз ә сн лә əəə m 

ОВК за әнә isə СИРР | M. TY 

SAA Əl әәә Gəl sab: 4 gəl dəb 2 x ə3 “əəə TA 

İS ал 4 ə аб ә ә ə) asl лә əz əsl) ke Tİ 

er 4 əkə .—... 4 əə әј) бы ҝәзә 4. 

бәзы ди Әда суда 4, бә әдәдә $ (əkə ӧлә ад 

44, Кӧад YARAR oz us “həsi dəəə 6 Аз dəə içsə 4 

əə илдә сә Сәмәдә әдӘ ətə ə: гәлә əb b ә S zə YT 

иә dələmə masa ДӘ özəl gəl əə o US osn6? $ çe 

əə dəə баласы блә мә bi дӱ дәб әд јән Ül çə 

nə Volə Әлә әбу zəli ” omə dəəə ДӘ əl R 

xə db Хој İsi all sələ, əc огә “b 

КБ ӘӘ də 33 4 em) Ын dəl ән ƏS әәә ә fə 

54 29 *а-әә әд 222 63 ә, ЕА Pa 



de Аси 

ə zə 

od Ах 2 жава) 411487 səl özi, ord АК вәд ӱл әд 

Әәјәтә 2 ə səb sənə cəl Әлә, esə əb ја вәф оду 

Жазз ә әдәдә Дәвә Дӱ едә sıq вә ән geyi əb 

аз Ş əəə ə dii sisə GA Asa = әдәд özlə ,z 5 

сәда лаз әз СӘ ди kət sək АР ə 

вә Şə yə ад ab ə əs oll səl AR sə gə Sikoeəə 

дә Сәәд Az am som məli örə zə дӱ ә S səS Şe 
ӧл әз Од Ӧд", üzə ә ә assa әәә Кӱн ад ә 

Ед əə dz Әвниә Q səlS Ə Şəəl A ӧд də әд 

әј os) дӧ әд səl gə əli dəl iyə dəl за A 
das şu salsa ld, da daa ud alaşa 
“ək yış aad ла Дан ав ЫЈ 
ƏS Ун dəə 46 26 ка дә 634 ҝәдә од 
- də 7 ə 1 .. Yə ” 

2 əə ди әј О 4)29 дә зә -— əə 4452 

әв x € zo / 4 —x— 

— . 

д 
iy 



İRÜ T del sə 

sas КИЈЕ ə “ua ми ар ... k 

... ə” Ər... кн ə sələ блә səl әд 6 

бала едә — зала ад Јӱк ә 

$ səl Ј9 9 јә до Gil әв aziz Әәә Məl ә Ко Л. 

Оз әз 4 zə ül ӧлә ан asələ ə, zə 52 Ылә Yİ, 

ти әјә ды ӧз) вдә до ж həyə 2 еда ӘЛ A 

дәдә dəyə işə ez 3 25 ди ә ак едә 4 

(дәдә Јән бә сә? Әг “ər sələ 663, ley) əsə 

ez ӧз S cəl дәк ə... ӧзҝ̆оз 1 

Sə s səsə са ид Ӧзҝә (Ан гә 356 мб 11 
ӧд ды ә ә ДА səli Li sr asaq Бара yaaa is 

ЕЈР ЈЕР 

ә ДА Дәб ә бада lal, ту (öyəl зә О İT 

ses вәд он дә gələr əəə süləli oŞae Q adim 
дәјә әск $ 3 oa ə ә əəə Yar ek üs ayəyə 16 

Зәли ә gələ ОД əə səb cəlal s oz $ мҝ дә 

Ы 24 иә. вӱ ələ /85ә 3 бәдә “aza şərə 

iə sı ӧд od ол oələ asl ӧлә gilə öymə ə m 

də ә Ə Ss oa lər ии 
S may ив ә Азә səyi lə al əya ун ssa M 

də ... одәӘ Sə уб lə həəə ндән ә sa Koma ola 1 

ol 22 Ја 5 Дзә 4 oyu кн = әә Y 

2.20—:0x56631 Vo gə dəəə səl BTİ 

хә 34 .. әз 36 dü әда кә əsə Бә Sİ 



5 "dət дазы дә 

- m. 21) — әнә 4 

əə 23) 45. ӧз5- лә ә Енмәфузәја Gədə kə ак 6) 5 

Ge əsə “ə əş ДӘ əsi, СА ә Азәб Gədə һәдд 5 

әз ДӘБ Әәә әз Ак S mə ов ӦЗ Лә жаз 

ӧлә ә ӧд зә gə 331 ə, asma О уз Ӧндә Ы 

(52 x- S si, Ə smi dəl 3 * дәф (ә *-Һ ai, ҝә 5) rx 

5 üzlə şem Ф Sü аси ome ӦРә бә ә (925 ә ҺР 

BAZ sə) 2 ise, A ан $ хәдә s Ал x əzələ 52 

дә дӧ нәр ә kəl əs ә * 55. asıl ӧдә дәб ан дә со 

Ру С̧әми 5 Ар алә al sab dəlib ә Ж(5дА pə üə 21 

ӧл нә "bai ӧләф əə za ə ОЛ isən OzƏ ан 

ələ 414 Ax A Döl “ (9235 a) oo дл al ey 

ә2 ҺА ək ӦММӘ gəz Кәбә алә səl дә £A 

de sələ səl dəlib kas, dz ә) ФА Ааә лә sd it 

Ӧз diz de əmələ əə al КР cəlaə 

səhəəəə ə Öəkt ə әлә с: - sə ә о о 

“əəə ән ә Кон ир әфв sdlə- . Ы 6-9 ol 

p95 al Ül о ә ЈА - —. Ы иса д 

ӧҝ̆охәд $ o- (ә22 С8ә9 Са x Sə $ 32 олду ər 

ҺЕР ЛЛ ә дә 

m. 

ak üsəal ә “lan ид isz 2 əxi oL 3 səl. 



Ve | v del giz 

Göyü o --U Yə 25 old səbə 45 A dəbdə VAL AŞ дә, 

kisəyə gəl AS 33 Süsə,, al əkə Мад sz əlik sin | 

Си коду О, dz вәја ә ДӘ аза бәд sə Су, 
GAZA əlkə SÜ zz ӧдә Ех дә зә . k | 
ŞE üsu) кәз ЈА Ü yu .. 4:25” јд səl Əyrək əli ән 

20: zə Ж дәмә old еӧ henəy ds, әд Еле әр ли. | 

ОД од Sə əzə səl од ələ S, дәб адзә 25 

ор әәә lək гә 2 әлә els он Кет" бун ok səl Т. 

sls b əsl, ЈР, дәј Ag јә .. " ӧдә б 25. n 

elə Asi ад asa 

дә әд əyə СУ sə Мән 4 A Әв дә? əə ə TT 

ə ə ə ə дәб сәф9 те 

Us Сб * АМА Мм 5 Giz 6 cərə” əbə 4 әм YİL 

özl әәә ol səra олуб əy До ж вәд ЈАДӘ alış iyə Tə 
dA əl dəə аз гәз iə, Жабәдзә мәдә зә аз sələ mü 
ə. R ə 

62 алә әлә дӱ sət a bəŞ as, әј аһу әлә əəə у ТУ 
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uzəlibi- ни см sal əə .. rər əə “ии 

Xə yə 9 Vol, — е22 1 (9) ə ə 3” .... x üş 221 

——. A аф ин Ы ула, “ ə ÇU ə Азә ə 2 

44 = “ələl әзӱ dələ 577 Ço ə yas 5 ü £T 

x odu yə SAYDA aza x yə məə R A m x 089-Ј6 aa, 4. 

Ə ə sil dayəsi dəl Qə ə au dəl анан 0223 а 

ә do “ Azə ә дн — — Hə ” 

- ən “əə хи әд әлә иҹ̧ 222 gər dərə £A- 

gələb ələ sək Mə ка ə əs 2 дә 

ЕА “Һә дл OS ad, Ра o) 

ə daş тк ə им əli. 5 İda “93 | 

x asa məl əb əsla ə x yiyələri 

ит 

dəə (səl 757 Бә AŞ”, Әб alə əya) 93 is əsə 

xq,)lad 

1 z 

әз ə, Ms 3 — ən ə Әб əd gəl 4 

ә səl de əəə a əl silos Сир ə 20, ad, Ӧ2 2 Ел. 

дә Сзәдн o Ozu sənə x oməbələ 0, оӦ 5 “ə İlə 

AL A əə zədəli Л 

ак ОЗ Әли әл ә әәә Дӱн ә SA абы sə Sikən 

НА əzə 



У det ətə . 

75. Ы ə nəl олду 6 әһд 

Ода" s, VO 3) səyə sak er əli R Gözü ozəl TT 

дәл ДИ алә иә ыл. (5 Ја ün 

= ади gəmi “ох он geyi Оз" 4 Һе 

ӧн Хондаб бы 
2 бәдән дк "A: 24 ə... тә 

ИЛ. 00 əli 4:2. a As 

Ад. əzəli sələ sə ə M kə ə ck RET izə 223, ГУ 

О нә дәв Ву ə) ogla sələ gələ əl 252 ok 3 TA 

“ələl sələ .— əzələ ə —.—. əə .. Ob dz 4 

S yə. xi $ əə $ 2 9: gəlsə S AQ əəə 

gx $ öhəəə fəsəli бох әәә dələ ди Мә dəlim 

аб ад So ә sə Јад əs gə Və əş dəbi т 

ҜМ дә тәзә ol səl işimə дә asa əda yyə fl 

güz Дәдә x Lə də gəl ləm Şə s əə (ir 
S həə ZA aa, yər әда дадә ә зә" сај 

зә ә ә=З) = о (92x5: едә sə ан x ədə dəəə 

Ыл kı Фәда Е.ә, ә şə x 

сда О Хали Лә - =Зуј Бә ə ga Тә 

elə kaş il OS lab səl ДИ gəzək dus | 

25... Ејн yy dlə yü 

—əə35 es məğ a, əkə әд ə x əsa AS” o длу 

Ја дә öyəmi təs ak ан әд мә ан ЈА вә гәдә ə YA 

“ul İz .. дәнә Кәб yolə лл $ 
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ozəl Sa, 22 Öz әз ə ü əö çə 54 ə бә əba 

ok üsu ökuz уназ- q əzin ə S kəsi ə “ə аәә дә | дә TY 

x.—.0..n. Дал eləi (evə TA 

әзән әнә as 60 әәә бәдә Е 2424 e о зәдә ti 

ОЗ Јула аза sə олн иә gəl ә 8 ə oa) e 

a ə əS ox sy dəə: dra әдәдә дә ə x əs dz is/əb çi 

ə — — = ЈА алә әд зы О oil әд əs оз Ti 

lara saka nəs də” ua ə Ӧзҝә laz r 

gəliləə “zə vəsə gə, sli de ai ə əə ə əl адәт 
2... аһа әлә 

(ДӘ әзән bəl 13, ə дә аб ди ($ € Sa $) e əə Yə 

desədə ОЛА. АД əz deste əb əssə ЈА о 

. Әв es ӧлә qd əə 4 Лак -Ӧзинддо- So .. 

Ју azə əə əri eçə əssə, özlə ок əb əs 4 

әд Лалә әв yə дм дә Ы Kə Aləmə ə ил 

gə ə səsi yelə млл, азб ду 

x uşa də GəL yəy 24.4, | Ех ә ld ә os јд Сд 2 

Sə, ER дӧлә нвә ӧд səl ол Göl o 
сәдрин val ЈА ә ŞTasalə ЈА әд ә вәд 4T 

əza x. ӧг дә Бох "ә. дҝ̆ ә оәд ог SN 

- ә ə əə özül şər ББ һалә o 

Әлдә (52 223 çə о ə əəə sks dz dələ әда 

ҝәдә әд бәз, Aş, asla əldə 0:3) 6 əzə сәбә ə 

әәә әәә “RDA хн ə Laslə зд ОЗ əyi tə 
m 



A deli eşlə- 2 ул 

АД АДИ 0 АР Ји Суи : 

Zə ə ҝӧ şə һәд ə 82, АӘЈ əş идһал ју еәјмб 

ҝәзәјәз әз yası ж5ДӘ əəə əbə сән 3 ЈАН əə 

әда dl Ҝа мә сә ӧлә аба “azo Оз : 

- dələ Дин Tə g” s ə 3 öyə əlil ə “os əmə ” 

x ALi AS əə, = 4 ....... ис 

ezib Аз e o (ə esə ə 5-дә “ə əsil дә 121 A Rə İT 

əbə sa A он yada бз səy Еле 11 

ölək əəə Да Ə ə. ун 

ода ҺД әр 225 ӧд да Олд 341 си Сәд 2545 

әл СИБИР ХАНЫ aynaya 
. “СА “ödə д- ә Мә фә ağ xsin ҝәдә 2 

ҝӧ 235 зәр f on dölə s... Ҹ. зи r - 
әда ə əb: ə Ə GƏÇİ идә “ə s .. әз sö yaşi . 

gə 7: дәв bl сәд ... ge sə ö уна - дә 4 

Д Ки зә ајр Ра бирә 

ОЗ әәә au дә .. sə rlə нә 0. ə: ə 

eu şax əsla izə $ з=— sli, Ы 2 ҝәбә əə 

524 КР дәбә ə әз, ә (52.5 elə 5, esə | 

47 Саед) dölə Vəə дә оз Sədə 5. ел ƏŞ онә n 

öz ə yuq qe əş əs ə rəs zYÇ 

aa şiŞalı һәјд6, “Bo” 5 53 gəlsə ə önə ölə ə TL 

öz (5: Азә sələ x əəə, Vəsl us, Lələ S Yes üs ip 

“əs Ӧ kəm S bə gi oəlas) sü “ “ ә ə də тл 

— . 



IYİ t del sizə 

kü ə ҹә əlkə zə Şək x A, ala ol xs s, o 

ӧдә s S əv zə əni sal дә səy əəə lə 7 

сәд ә ә дә Ал gər $) бәдә дә —ə ƏŞ лә дә Y 

24, sədə ам әв ӧдә ayla оз masası дәвә Јән Л 

Әб әјв изә дәмә әсәсән 42 As зә А 

әз 4195: ов Ал səl Жавад дә ә ән səl Азә | 

“205 əə 30: çək 2 dəl (sm (6-дә мәдә sələn вә 21 ҝӧз и 

əə ƏL мәзд5 вә сун әз идән Ын Səsə mara 

(5 cağ, Ж әдәблә yə sələ ə) Алә səl kə gasaləl ән 

О Vzəəb ƏZ əs Süsəl də e əli “3 ÖZ ӦЗ 

ә səl иә A S Аз yə sə гә İz) əm ҝӧәәд әдәб lo 

зә сәздынд əl sə əəə omə 62 əfi иә səsə alin 

ə. Sə (85 оху rəb əl лә тан 
ӧзәл әмлә 2 də dy əl БА С̧әлә Məsə 

ələmə x Әләз ӧҸӦ АД о Азә 96 15 кавәмә M 

ӧз Ӧд 5 Сдәх мән səl До, О ayə A вдә А 
ә әд OL 22 * Аз səli, səlah” S əzəlın 

Ar üsul Qə 4 ј8зә 8 јено Msn .. $ yə Ән у 

Ју: “işlə лә әлә ала хә хӧз 228 . 

иә Ади izlə) “a “ea, јан о iy, Езә 2595 n 

əl, əyə Әәә səl ə öv ҝә ә gəzər ҝ пи 

ӦЗ ДӘ səl Әәә ән əya Sə лә зәнҝ osəəiəəi əəə 
дә öyə iz оз ә gə СА ДА, ss əv 

25 әддәә al Жӧбәзә ОЗ 9 ӧд ә Азә иә oz TE 
па2 
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oil Əhər одд466ә 6. Gədə ə ili) sə дә ql сә Боден KU 
o yəsi адин әјә ədil AAA ә ид s нә ds Sİ, av 
Ü dəə әлә ә әз a 9-3 əsil dəə ə LA 

azə о” Əz (52дд — ek ə b öy ок S dəs Ох) 5 

Сҹ ӧн әнә ə ə әд нән ҝӧ А 259 ön 

——. SÜ $ o ә вдә duz sb oll бә за əl 
һә sə о Ӧз s. 222 m аӧӱәдә zə oy 

—. S $ сәнә д зә дә ада Лә əz oz Su, 

or “lə laləli yə Ахи üza ə 2 ÜN Azə ə ос 

“a təş S öələ- дадә ва ба 

ə А əl əə јә əz səl x ад ə Sözə 

sb ӧз ох M əəə dəəə жә = $ əəə Ӧзо аб öyə oo 

ә 3. әдән ҝ 22 ƏRƏ GS oz gesik 2 5 ео 9 
üs Аз — ӧдә Sə ə ə qələbə nüz a” ov 

Жӱонндәб зә gəli уУ оз фә ozel ДА zə он ə sl dəyqə oy 

o iə yə gəli A ад o 225 Вәә ад ӧдә јән xil оЛ 

оҝ̆лан Üla ДА ә Јава, Дол 

5 Да ә бәм 122 ди 

vəl əbə 

ид OR әз ә ӧдәјә вә), әд. даҝ̆ә әбәс, : 

ə asd 6 $ ə ə 1... .ü (şəli Мә ə Азә iv 

yə esəl вдә. әд СА uu ic sli 49 ә 8 (52 9 əkə 

4 1 Әәә ДЕ ајдан ә әз ЕДӘ ә lc oya 4 



VI | del ii, 

2 də әнә ов oa ја ÜL əyə ələ RA A əəə 

21 sə gə əə ЛА ан sə əəə x səl 39 69 

Од ләјән Gəl sə дә məəm СӘ sə 2 od 
Asi әһд x kəsik ədə Səy "Т–ИЖИЈКТОә = 

lək iə ə s “İİİ ӧтә Gəl база ДӘДӘ әз (Sü bes zə 
oll дә он Жава s Ју ӧлә ДА СӘ ЗА алә 

$ A.Ş да öp Dn азҝ9 cəb $ ə- (220 6 Ез9 Садә әнә 

(əb ЕДА ӦЗӘ ди Gə иә as ДӘ dəl sə 

sök, osas “ə sələ бәд Yə ron 

си Gİ səri lil Јл ei 3, ли x ola 1. 

gə дӱз ә оф рд cə s dizə ə sl əə HSR 

Əzm, gələ д Жәӧ sal oəbə 3 eyliyə 4 Х ön öyə İT 

“əəə әмәк aşı o, S SİS sə, ов лә SOLA 

әдибә әзди бә ələ әәә и жудҝ̆о ад әј sə 

x AZ sə ə AŞ, ӧдәди А ( ön ојк gə ҝӧјә ə. 

(ә Жӱл 429 sələ 3 dət дә ја əsə əbəs ит Са) Ҹ 

zoə Ölmə əəə 4. ə ӧдә ДӘ Озан (Sə ə 229 . 

sv tə” eir $ yz ən q оҝҝ ərə səda siz əə Sözə iy 

бәдә еәлә ӧх Ӧз ог US əə dəl ә5, gx П ДА 

Əzəm и оз әд оха "əm ə b (ə all üə 3 es x 

esə) Мә Әк sə əl xüs əbəd бәд Lo, зд za Tİ 

ӧдә Ди Адә 646) әлдә 333 Хок сә ən 

koy əni дҝ̆ оду Азадә 
Әлдә вәд GƏR рә səl Әб ə asa фа saz oz ə 

Dən 

ев 2= m... 
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ҝӧз XSL ASA əə ОУ Азна дәдә 149 əli 

Х 25 $ bələ A 2 pz gə ƏSƏS” Лалә тәкә ҹ 

R küsər sə” ӘЛ двәд а ад ә ә 457, 2. вәдә 1 ə 

ӧд. АР əzə ee dəb əə 323 ə 

ә” əsə sə$3- dələ ДӘ ама ҝ̆уз TA 
zə € SAA ка ləş s Ge он әз да m 

ҜӘ едә нәдә ән əbə Oya, əə sələ əsə Q pay çi 

әд ə “сә əs m. дә zəli gəbə = С̧ә ӧ гә 

әд, Ал ан- о SN SA зә ҝӱлӱб “ 

əzələsi dlə sazi gəm ələl elə 4 səli sə el əəə sr 

S) sa Хама әд ədən ҝӧ әә4 лл, s, әдәдә “Vziəv 

дә ә ЛА xas AQ dəb, 2 ЛА оз uşa 2 

ә də smil As әз о= У məb yə гаја ба Ass ад 

x АДИ 

ale yi sədi Мама ә ASA ад ама да Tə 

ә səl zə $ şə Sə, kisə əəə əl ə 2 Eyəə,əi$ oli Vi 

əldə lala әнә sm dəl sə вдә ləş gər ә з. 

= $ СА asələ cə bl (5 мә вә vq 

ər 07 95 205 3 әсәб b $ $o ə. 17.21 

lb Sə AL Аһ на dəy аһ әда АДЫ 

ә Саз a ДӘ ə ан лә Дан О 
x əə ək gəlS o2- cə dus 

ələ 

ӧ22 53) Од ОЗ yə андан о Ди 4, оба ӧд ti 8990 — 



AÇ И ДА 

“0 дӱ. ад сӱкан 6 әс РС 

ӧдә бз də зә as xə ӧзәл бәји yəyə ə əy dəə 6 

gəl dəl oli Si yə од Әк olVü Ј5 од 33 Әлә 
аб әд дн әдәб ә ӧзәк ә Gə зә dəs xəyalə sal Ӧд 

жвӘ as 6 ŞA ән һд ә ха gə Aa ә оз 
3 Даз sə) әда ә азӱ all, од, AS до ајә Лә əyər оз 

дәв Жӧмәдӱ ону zəl ge bəl “ə. 

сбб sə ə S yaa üsu Şi: asa? YT Ӧддә və 

so 0 1 “5 иб = Уҹ̧ *әзәб ӦЗӰӱ Ҹә ə бәк “əc 

örə ə әда gəzə 53 6Мә ləl əyə as dəy yaa ər О) 

5. Süz, ə ӧјә бан əldə $ çəy 

од dəs s dələ OĞUL дә Ола sələ ölə də b “ 

ов әнә зд) ә ӧлә A ан = ə a Asl бә) 

иран жӧзау ÜL ə 29  , əd ds əl рә- 

"İS gə ə eli Gül səl üə ӧдә ан ДААД Uz 

ə zə ük oəl vəz və məsə ə əy 3 бз ə əə gə ə Sasək 

$ Mə AS si səy əbə an sələ, maral и 

oral oraya GƏ sər so Бә Дзәлә giz: ləl sə zan әзәр 

Ələ Лә блә aa elə xüsəl əə çə” Vlisasn sələ 

... Xe ә 
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lo 
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”” әхи Сад ələ ә вәд Ül gə) kİ Vehs ә 4-13) TT 

ӧдә 55, x Sali ДӘ 23дӘз ӧдә dəl 445 Һә алә ду 

vəl, əv a "əə — a “alt ә o çə еда З s. To 

9:98 ӧдә M. Каан əyin ә - Ы" " 



ИЈА əi5 ит 

ӧс 4 (sə әәә Gəh Лә әд әда 

јә əə ӧдә sələn elə sas ә ә54,. о” фә о здәгајәкДә тә 

2- О әд Дәдә әд Де Çək әл уд əvi ə, ə TÜ 

0... ЕәсијО ол ән əəə oMiY 

әлә сдә вәл Дом *ДӘБ Мәдә pə başla sə ә ДА TA 

Əəə Sə 2 ik olacam o yak мә gə alu AYA ƏL, Ti 
РАР АН "Far әбәди ола ас. 

Да әв ж дӱзә АЕА əs S əəə xəzi dr, s Ад. 

итә Од, у ӧмә. ӧн ДӘ ДИ ән sələ b аб Ӧздә ӱн 

səm QR s un лә ә — Н de oz ç 

ə Ән *о=АД 45 ә ə ölsə Сали А О дә ӰДә “= 

әд süs =” de ə ər S yə səyi Ҹ (ддз Vo 

ӧӘ3дә бә. " s (lə ayə əə 4205.) söyə да ә Әл ƏS çü | 

О дә АЗ еда Ҹә аб СД ә zəl əsən 

SYU gozeli нд Gələ əsl Sİ xı zəl öl əkə ön 

su ğ S yəyə ol ədəb xəlil el saz вә блә ја cəl 

küsər əl ЗА дӱзә Әәә аб дән ör у öyə YÜ 

әдәд səhərə əv ilə А o. аӘдә işə аб z 

om 28 əm АЛ ə дә сә sil мә məsail əlli 
ə. әда ә 1504 Sşə- 5-мо Əz zz lə ик баја Q isə 4T 

alə, old ҹи 

ә ələ səl 

a a ТР ИТИ ЈА 24, | 

Од дан дә Савә вә дӱ yd доз s) бә ӱз *65-4 әәә 



Vo АДА ә 

0 əz гы ӧд. tə “раг ə m “r 2) “ки әхи 

ə əllə “= rə?” ə ӦРдӘ ə çö Сб, b. q 

Az ol) ә 3 хә әм əldə EL gözəl ə tə” es ol 

дәб ааа һалә əs ал аба isə ә әт 

dəl Şə оз ok öyə ee ə “əsə | ОМ8ә ә д да ev 

кәз әс озон caq әәә ea əyə әҝ2 “Ləl, bək 

ӧзәдл Ӱзә “Ş ei dəl esə ӧз oz əbi dzə cəb Мамлд 

бы дәмә) әд sk дә әдән 65 .Х сАд so 

38 3) ак Ди səs” ӧз (ӘЛА дәдә Еј 01 

Од за ДӘ дә ахи ə нәдә nx da ДӘ əl dəs 

15 198 Дад odu əəə дәб də, a әв - a oy 

x zəy də S əəə gə ala əməli ələ 

cək Sİ əə 

СА әд СК ад zə səs dəl selə 25 S 4, 
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ӧзәјә dəəə ə вә 3 әлә rəli ə dizel ola dəs oa од 

кәл gəbə ид тун əl səs 6 si daşi, 
: 

Ӧз Səd, Аз әм oa ДА әз sə ә ДА əyə Х 
on oba ә ə sələ də səli əs Да әәә әр 

Жак а 

дә per дә ә nq də əx nəə gər ə 

3 —. Q əə — cəl ә ә x. sanlı 

Јӧһз A xə Az Adı dl sa рә од ул S əsəs sə, 

2 AiD бз Еј Ди “ərən Ərə s АМ дә s әзӱ ДА 

ӧфәм әв sl sal dA 445 yaşlı Си ӧз ә жӧләд 

çək блә Seb, ə ss uşlnala GƏL Дәјд ив. Дизә 

әл ә бә ДИ ә sək iz sl iy 86 zə 

Səy ах ан нән бл нзр dbek 2 S səl əə $ də 

di əə ә 5 səl ә од дә, вәдә дәб 

a əə аз ән 

ə əsə 

3l3 ə, alə о es səxa di bl) us səsdə. 

едәр ә зә ək ləl оз ӧл bz әд әд ədil 236 2 

с” 625 ах ә ә İT dəsti əbə 5649, (5-дә Tr səl 6-4 

— . 

| 3 

, 



Mi x вдә Әлә 

әл (255 3 xəli ə ə ада О 

зд əə dl | ЖД Зән 334 sədi ә әз ДӘ әд ar 

ода Аб ә дӱ сәда вәд ez $ зд) qas səsə 
x 33 25 da ə vg лә oL 2 ən zə 4 ЈА. алны mı € yaa 

el sə abəl ДӘ ән dölə xələl gəl, us sə, r 

“ŞA las əl 62 o gəl əl “əə $ yə Јд9 614 əyan 

lələ ÖÖəl kəsə S zə әл әд əlilə ехдә 48 səki 1 “2 

Gəli 3 s кә" əşi ӧзҝ̆ӧл 2 аәд ОМА А səl) tə 

..—. vs, dl | Еә elə 8 YAZMIR Al sə 

Bə ки аздан em Аб аран әд S” о жаәјз səslə öəəlil vəsi А 

Qb). Ә әд ӧд әда ДА аз дәнә 

məsul ә ах баҹ? Ai s ələ AL cal 6 
əl ŞA əzələ əə ба ӧмә ән а ди 

Sİ s дә Bə dərəsi Жмзид9 o gələ ади ә ayə əl 
yl, Ки ә nəə azab SR Mus a ..— oT 

0365 136, 18 əyə ан һә Да ДӘ ә əsə gələ 34-дә 

S ye x yelə 6ДӰ, uçdu “4 ӧл 6. ә, əə zə ЕЈ ot 

AS Şal də dA ə ələ (Од) зд Sİ zi ot, 

dəə О4 4 cə TARLA ә ал ә оз диданә әзб ААБ ов 

xosə $ вәә задә дә әф ET” desə Gözü oqləsi sn 

4... ov ӦЗә ә ӧдә ЗӰ ә ə 5833 öv 

әлә səl əza arala ə əsə lə yə əəə sal ун Мә ələl əy 

ӧддӘ 32) дәв, həll ӧнә yə ан dən јә yy dələ Ж АЈ (22 01 

vərə Aa Дәрә s аја одун ә də ə 



У АР ə Пл 

ве ӧн ә әтәк ДӘ ə ид тб 

de dönə R osm3z-ə ӦВА ак oll ӧз (şə ә A sada TA 

жвә)3, bəzə әд deüzi sələ a. 

əə Әз ələl ol дә il s, ЈА ӧз С вәф Д 386, . 

23, kəl дә аз ga 2335 əkə sə ə hə ün 

иди .—— ӘЛ кә əyi әз) dəyə 

Şe əzələ əbə һәд 5) dəbi (5 cəllə да A Tv 

адла 395 S иб вәз, bə də S m Ӧд әла ӧз TA 

səl əəə əə sal, lə lari üz, Los A әннә жозә4) х 

Әһ әд əsə ə əzə si Ro ән дӧвәјӧд әт. 

ə әј дҝ̆ әәә ан әл вә $, әд ор О) 

босон Кәб ад ну Әрә pəri Əl, sl) sm 
ВӘ кә енә әд әәә мә һән фин 
ӧд ən ə br 6264 ӧдә 60, 9 ж бәд сдә бит 

әдәб. ka .5——505-—.” Gedə ə 7 

ölə — ә= ов ә dib SAA ə s r. Vo 

dəldi səl əz Lə, s € əx yə cə ЗА S zə ə 

9Öyuda yaln Ја жӧәј бә) 5229 5-одд des СЕ 1 əs Vİ 

susa bən əəə LA Уз Ен gə ool yəsi) 

əkər əs ә oəşəliləs 4 2 ә вдә АДА Sə ər əbə YY 

ӧдә İz o QAS Səbə s A, тсә 333 s 13.5ə Аб XA 

о Лә ə дәлә о4 иб, Од zi дадә анд 

ЕР sə ə S” sasali dəsi 

бә As səylə Ss ДӘ ә До ayda ж Дӱз omə 4 $ 



TT) A бдӰ 12-ə 

ə 34 Mə əəə sə sla əəə / alə ЈМ isal İY 

Lə Gəz) əə вә ид kəl A sədi cə, M 

0 ax ə —ə,ə5 Qə Әз әлә ил 
ә=Әи ӧдә ад әз ндә, ала “di əə € (zəl) S azə) Yİ 

R: əə ox) də ӘРИ ССМ 

(55 95 03) vü ol Şə ба A dizə ә s , Јева оз 

ər os, si qil “əə əz Bə ə əsəs a ə TT 

ə. 206000 Siyər x əDlAs 6 m 

оз 3 хә Еј sə dy sər ez səbə əyə səl sb bas Tİ 
“alə əəən on ə aB Aİ сәда нә Amai səyə ARA ses ? гә 

x həyə sədə ДА кәсән нә б дадә ә asi edə alə 

ҝӧјә ифа səl əmə дә ӧдә əyal sal едә GSL хәз П 

вдн Qəm za әз Әб əəə xy ајә 665 42 он ПУ 

Ок ив) ӧлә ани pi ozəl 5 14, 6 ЈА әз ola 
əəə, kəzi иҹ̧ Әлдә ә ДА ҝаз) Ајын 6222) 81 TA 

АН Ы. əzib (S-ə дәдә 6, ж Әл əmə on 

аһа ус dal лма Ки 229 q 

әлдә з Az ə au AŞ s AĞ aa” әдә ә əl xə li Ti) 

вәһ ән әд dəəənəl 94 3, s öyralSİ cal gəl vəyə S sal də 

дәдә səslə ol дизә бӱ 9 a, səli 54) Ter 5 

дә вәд 8, до ок әд вәһ qəm səsi gəl хә ДӘ 

iz Н “lə *әдәҝ̆оз oa dle ələl Si оз мә о Ур 6 ӧдә sk. 

әәә хә әд әрә od сум ди нбр ед ğı özl” səra әәә 

Жид з дәјә Ӧн әд КМ из ən əb e әәә x ӧдә Yə 
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vk. бә ад бәд ə Јәд üm FD, вәд дә әд . 

дӧнә öy sək мәнә dərə ə əİS A al дә вәдә sal əz 

дһ alə 

ə 

oə)lə) “ələl öb GüL Az əə əs o s ЈАР 

Gizl əl әнә ә ж dələ вн Ди кәз ə sale əla lə 

2570 sul Ла üs gə Mə sl sə “ə əbi ə 

ајә ә ДӘ ÜL sal дә Аз ан дәб 

| * Аз) ВӰЈТ.Ј. 

О едә sə Дәм бәд ДА вә az əbi “və “aya дә дә 

Ya ə ər ə əə 

Ак əəə odl ve Azə asaq 9 asl, AV Sə Sə 

ола masali ələl Әәә oxun ez doə 

ol сә әд cı “Şə Ја ә əy AŞ 

zəl ə 4 “ 5” *9 dəs дн “ül, ЈА ә ә Әәә | 

оја s $.) До ALL ә sal Ди ə. m3 Gər $ 

ә Aaa səs əə əəə Әһәд səl O b a dlaləl 

özu əəə 2 sədd aza əə id əs әоид s dəə 

бәлдә ә kas lal ss ass, ailə də A əəə 

ад) özlə јан cə, Һи дә зӘК әд ӧдә 21220 

әд. “ali ə əksə si dA ән s "aş 
Су әлдә ozəl b јалы ə. дӧзә 

— 

m və 1 

ыо 

— Lə 

lo 

VA 



Tv 1 6ДӰ o) 

ӧлә хә əsə əl изә әзәә ә çə ЫД вә zu и 

әз ин ə) Y sa ə kələm üzlə ə o os S bss Qb iv 

Ру Сан Јр дад —..... 
ә, ас̧ Уд нда blə ӱло- Ел, gpəs ə 43 səbə lə 

di əəə әдәд. “Ae ә ə 6 sd A əl әз 

sə Sözə xə ə A əl iə əəə идә “x ада Aaa 

оз o əəə Ара аз умд рз сәф siy 
Ӧа ӧмә әнә ал Лә дәб vəl ә әәә ДӘ | 

“ə yayı ә asa $ o ду demə 5 дар Sə 3 üzs 

Vs охда ədət Ay gədə dəs od cə o 4:5 A 
AU, səla əə ə бәј s) $ siv Əə ədə ДӘДӘ 4 

дә masali 25 € 2 os lalə ӰЗ os Ӧз səli bən 
әјә ДӘ дә ҝәз Зоја Ul he, m әјаыб П 

Ҹәнзә 6-4 lab бада длы ӧзу 65), дм әжә 

ÜL söysə sil даа әда әд 5 лал ох ә TT 
Һәл Хао ад S mənə ıı 
бада Јән зә оз Бл хн Sisal дадан 

Ӧд ә вәлә düz ӧн ол АД ә lə ə ӧлә ” 

əşi ÜL kəl Şə das әәә дәлә ef ual 64 rə 

аз əy бә ӱз Aa yr дәмә Фә dəl xl аб П 

гал Ада ааа Ал әдир 

Јад ӧзд5 sil o 245 dəl да (Ок ДӘ) әәә TY 

сәд аб, yayıl ol oya əə 306 нил иә € 64) 

сәдд Әл соз yəy əsil las a əl бә göşşas Odu ди TA 



7 : от 

gəyiy — .. дә 

ӧдә тәздән əllə əl о ЈА 243 (ES elə дә ə 

Əl 2042 ə x səl azə dələ Дәб ан ва”2- ә ә 29 ӧз VA 

кан Azə ə ӧмә ə dəli y бәјә zədə ürə, Ол 

ə ал АЗ: (səlib .32 əN әд дә x әл 3 səl дә 

Жалә dei çe 

ək (əəə 

ә dlə әз AL, Q 3 = ə Şu sə oğle, 

ад да ВЕ A azə) pre daz Q xsəlSəl gəŞaQ 

ӧд әз səb oz Vi, ASL sə Əli sək A SİS 

5 əəə əl Кас За alə ЕА ә sos” 

Јаз as səl əs sə) Güsəzi Он emi 2.0 (53 əl, 154) də 2? 

26-49 ə 3 бог Сәј вдә зә Rə әз cəri siğə 

вәл in x јә = ӧ22 ә Әәә - gə m2 Uy” sə 4, 1 -— 

2. Gə 4312), yağ s ə əə 9093 

25-03 $ 2 3554 ӱ 

“3030 Ça 00 Qə * ӘЛ дӱ ə x һәјдәб tə” ge 2 əə A 

zə ə əl ə əs dədə ə ə di ə sə əsr) 22 әд ӧд 

Ан 7. КЕД ИКИ 

ӧлә elədə әз Mad osa sələ ода üst бхмәа (əl. ə, 6 

Size üz əəə yə ЈА Јаз Олд Əəə 55, A ə Şi İşə 40 да” 

vk 



ya | 6ДР cə) 

45. = “lz, 94 с) 5 әәд cü) бә әз .. əəə T 

әәә) S вәд сн. ах. s... x üsul ДА би фмәәәлә 

x əəə ə üs) 6до al s “SV ə 42? s (52, 1-0 GƏL әд 

MAL вәд он ЕДА Јӱз ә 55 oz әј Aaa АД сн 

səl Коз sələ A Дӧн S” ələ ди ДӘ gələ əəə təl 
Əəə kı ədl Aker a A iyə ӦЗ yə o: S kə 

Ələ adə sal Бб 263: gəl вәба. ob oa izlə 
дӧ ӧдә әд İz işi zəy ok zə ə Sl aş dəmə сн 30 

əzən . AYAZ oğ, Ад ol, 6 evə Ели, dus $ 4 

222 ен, xx üslu) xi 1. ӧдви дә ӧд SİAL İsə 

əə әт eləyə ə əsi də Ləl da sə, y səl ələ 
ӧдә ә 5 әв əs əs əlik ЈБ ФК üzə əəə üzə 

sə dəy sU əyə аҹ ӧдә бәһ сәд məl дӱ Дә 

РУ la 

и 

ју 

Дә әзиб он Sə A ML bss әд. yəyə kə ә5 9 it 

ələri Сә49 ад әз 40, aa əlyallb са? Су -5 с. çən 5 
lo 

3 ӱжадӧ SAS s əlysa əsə са әз sal, — 

SÜ од s хә) də, ü Sizə) ДА zmə özəl gəl едә 5 

ҝәзә yx Məl Rəyə özlə o bəl döşü әзиб Дәб 2940 Олмәдаз MA 

ӧлә səbə ə əkə ayə də sələ он ӦӘ 0223 Q дәзә 

ӰЗ бәм да ӧ= 8 gə gə ə Sə səl сә Əl əhl Бә T 

x мл, səslə ə 52 Ы. ОД ән 49, 

pək елә əyə səl alı ә sələ оз Мә Gəli О 
р 

А 

n 



Əəə ха дә Al ac, Ы tə ə Gö Hr гә (səli Ti 

b ıı əd a дӱ им А ə - 

дәј $ səyə әдәд с̧ад ДӘ әд Ја = Azə 

дәз Ад ӧд —2- oaLTİ 2... ri AU 

... dəə ee РУ 

QƏRAR ly ә oz sal siğə boyla gələ, Səbi əbə im 
gölak A səl 4. бад) дә ЈА Ла Дәдә ат 

ҝә ЕТ ан ә лә sə sö elə, аза ә alayla. 

ӧз з зәдә səyə бад сда ә дӧзә Әлә şə yə, ii tə 

Ж azi yə alə сәј 5) Ӧз еди 9) 

— “ƏSİL Де ак Sisal, M sal, ə Садра О “zəl — al 

62 КИ әлә дл зә жом dəə бәз TY 

/əşu ә 2. Ах гәд бә “ *АмӘ әәә ә, “ə ən 3 dələ TA 

S ə MU, Moya sı çək ӧд ад с yəsi әд rəb səla 

“bələ вӘ sal ə мәздәә вә əəə Жду-ӧ ә” eSİS sil yin 

AF “əəə Ox вә yes əx ә ин ад 5 ӧдә 

gəzər ə вәд бр ӦЗ sal də ələ xə ДӘ as lak 5 

o. 42, səl ss əsə əəə ə əəən gölə 

дә ә вә дә ә S əla, ӧз әд əəə zə аб 4) 

ӧлә ӧз тәзә адин Дуз ә Дәли səyə фу мәрзә дә 
ЕДӘ Од 4) Məsmə si, | ələ sək, (üsaşə. ӧд лә аг 

xasəl os selə 5 dəl “əsa əsəs 3 $ də- ələ 4Ç 

vəl 21 

əəə əkə Gül Sas 1, əə ə dəl Сәфә saza, | 



TTY usdis o) 

ӧз Ман әв он Gə zə ds Ју ә $ ŞA 

вәд Saa, едә әв ләди ә ALA әәә dA la 

ə özl) ölə ə ə 8 gəbə аз лә *6 Мол ils Özel dl 

ә adi edə о ә dəl təl sale адлә € 

“tələ əə öl sədi Daz gə Са saz бад əəə si 

жӦәеһ Şa ОЗ од əyən saa” сәдд sə) С̧у ам e)-alı 
әәә о ДӘ Azə 6 АД әд Вә, dz S səyə o ələ AT 

Әф аса $ yə, сәда ор Mə am əə ə 2... 

ӧзӱн ə üə, ib gələsi Ја од — səl ölək әд5 4 

абы Azə ə) уна уд бјун Әб ә вәф дә zə 
ә 5. yum elədə . ləl oədal as Вә 

дә ад. Лу С әд. О x 53 әз алә ayla şe 2001 21 

2.5 “Azal дан уда, әлә qı сәјддәсидә 2У 

x bəlaya 67 . ALİ дә dəə Ab. 24) gə ə əs Сд, 

әл 6 Məl 22 ола ад лм О ә) сдә Лә бәзән 334 
yab әлә 341 

әз iiə səl 
Ӧзз gedilə Јад бәд gays, Дӱз o o əə) 

“əlil dələ СД əl ЗА dal saz МБ elə едә 2 ж ДӘМ 

es ələ xoyməli (uba As A ə озон S əəə 
ə əl sə od Фу сун индә əli Öz elə sala ələl 
ак О ФА əməl əə 5 гә ҝӧз иб едә да sökə, 

әз əəə, 4 .МодәЗ, asr. ҝӧвдә 

395 онла işl бә дә $) (əzəl əə xə üə ha əla / 
p 2 

— 

Әф”. "Фи 

şər 



1 6АР оЛл,-ә пк 

Дәвә ә “yə Səs ол ба дон Һәбиб, TT 

zə səl pə “ələ ə (iə oğ xə dəs əsə әәә дәдә? 

сәј ми yal ан S səl, (О алод 4482, ә. ——– sə 

КР a ıl se x əyə ə sə səsə TT 

Дәб ә esə анан sə əlilə dəy вә ән 4. əla 

әнә дә дә әәә АЛА elə qaza vəzə Şəklə) 

дә нә ДӘ sə Ş ода, Сеа дӧ dəə dəəə ge düs Tə 
. аләмә dəl əəə ХА Ана ssas ssa л 

çəl = Ssə,$ əə дә adlı xl şələ al abələ gəlsə TY 

Әдә-ахо әддод бӱјләзи . ҺЫ--” uzlu, TA 

FIRMAR дә- Ask e” билә бад all ЫЫ gə ә МА әд, 

ә ан $ tələ” (sə, ә әл. Ода ə де ә uk 

иә ан A dəl əə əə əyə ӧлә əs gəzlə,23 нәвә, əzib 

r. ƏSA es ӧәдһ зә вә gə gə ә әл 
Сн əəə 38 asl блә ək və əəə ӘЛ З СА Çə ie ли. Sb £ 

ASİ, ад ва cəli АЈлә vəz ə ЛА Ават 

ә ә əbi ozəl сал gə ОК Ҹә Сәда, dal кб әз 

ӧмә гәз 54 Һә ә kə yə 305 кә $ 6 
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әәә А ДәбСаБбы “lığı duşa 
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əyə oma ә ҝӧз ја 9 S, özəl Məsə ӧ5зә gə Mk 
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РСС əəə ssl ədə “11: 
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ӧ= əl адә- оф дәмә уд ләлә да ә ələ ЕДӘ дә 50 
дә вә) SU Ы ӧз əyi 3) dəl нон О ва əə “дә 
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ба Ә.Ә ӧдз 653 x dəsi СӘ бә dələri əyə əsil ПП 
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os Ke çəmə səyə ола ə әл al zədə оду $) . 
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РЕА тәх Әәә Әлә sal ән 

ӧдә ндә УД әз səslə sala cal əs oğludu 
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јазмасы 39 (Хә дәвә gələ) ЈА Gözümə әдӦА 

| нә 

m о 

“yə mə, О 

46) dəy ə dəə - 01 ə os, .—. US) be ) 

*ӧд Уди O 45 əə әд ә ад 

ço КАР yy “ӧдә Ди üə “itə дә Јә3 52 T 
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(әл bal 9 ml ardı öz il әда о 

ити ки ити. 
ҝ мәк әда, жӧзәфзә од блә dil ол, iv 
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“RB Şa ALA бә assa S ə Sə вӱ di 

Sə si дф фа S yas a yay дәд әзән аб yəsi saul ÜN 

вәја ди ав дә ә Ла ди Ça әла sos, dəsi 

26 €: дә сәд ƏL ду ба kəsəl Ајә, әзаб 

КР РН 
(şiə ə ozu əə Gəl ија бәдә o Şə əl 54 x Alə, 

Әәә дәр ДӘ S əə ə ə səki əyə öl ә, ә 
ә ӘЛ əyə sə ә S əə ə Клод) 2 хә онә 

ƏLA 2903 49 Әј ОД ai ә x (Уҹ 

әрдә ləli) дӧ фә зә ДӘ sə ЛУК 52-дә qı 

ə Са ЫВ S мәдә ДӘ Вә sası 
ә ел də сәд од он Бох ка gn Adə r 
ӧәјәдав Ӱзә әјә жӧа5 ali, Мә ә ДӦВ = 5 ss 

gə sə əli bəb Дизә ед 
və 32299 

Бә вәә Дӱ 9 ә дә əə Ы̇ЛӘ ələ оз "rr 

әбәс “öz, gə dad Sisələ —- 5 

əə зад иә, ә мә зи ƏSİ, ӧдә 99 

Лә bəmə səp üzə Аз дә аура $ жӱдә 

ТӘР "ә 

о 

€ 4 

= 

eb 

— . 

—— 

İ akad 4 
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АР КУРСУ Şəki 

аба, Ко АД 8 идә ama zi gin ав ОЛ zəka О 

? ƏS Sə $ ə ад ə һәд әәә əyə əə 

сл 4 әз јА сдә дә (6 əb јә б 14 = ДӘ yas АД 

едә вәһ сә ДИЛ ајәдә 673 дән ..—..) 
Ен ə, ТИ S səs əsə mə ül ə? da бу 8 4 

6 дә ә, əyə јдбдә ЈИ Бә ДА әда ә səl иә ПД 

os ӘЛА geyi 4 $ ə te dra VƏR оз? оз 

tə ə ab, əs əzə ә as: кә ен 26 səli ozlələ mn (ју 

Mİ6E ДӦӘ sə (İS əs әд ol, LL gölə ə * ə. “əə 1А 

r ya 

Лә әд RA a 4 ак 29 iss nə Zala al gh 
ЕА Һр dəl sm əə cər Сәддинә əl gə т. 

daş lal он məə əb əə də ol osəlodiləəmə ik yöəəik) 2 iL 

Худу əə dələ xəli ə səl Mar —3 əəə 

və —— r.ə ə.a 
ə ə Ra лә Жӧә b 

АДР РУ ÜL Ay ayəsinə 

ORAL dal əy zz əsli gələ ST Sİə- aa zə ls o 9-5 Tü 

ә ады des ә ÜL b Uz əə AS Təs si AS ту 

с ə ӧд, САХ әд. Вә a, ҹ ӧе2б узу сад TA 

дәјән ала ав Sən sələm, TAYIN 

əyil ali sul zə әм әв ÜL, 82 44 .. ələ al Şi 

(üz) yəzəə 4 дәб dəb .— x əəə... 
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ааа əsəb УБ јана жӧз вдә сы ДӘ ән ПТ 
21ə ass sələ qə S вәд aş solu ән ан də, m 

Сад әл Мә ә әдәддә во sn 
əəə... “ə ƏL sə 67 

дә $ s 3 кода ozan әд од вәд 65 sə$ ји - 

gülə СД ааба аб иәзАЈӘ Рам S ox 
бәјә siz cədəl əə ди pə Yİ ,) —- пл 

әл LA ЈЫ ә x. һа əəə әдәд LA üsu Cİ (səl 

Ələəə əyən sələ Си dən elə Сҹә, жавд дә лдә с, TY 

дә Әв AS аб gəm gr di ел дн geli TA 
S od dA lə МА алә aş ass SƏSİ 6 lb asəə 

ə Özəl əb 
ək öləl | 

ӧәәзә) 3 ə A Sİ əzəl ə ds sə s | 

yə SA s Gə әмәл sa ДАЈӘ lər ОЛ са ə əkə dəəə 
Aş əsə A ДӘ sələ sə ДӘд ЈИ gə оба, xs 

Giza sal ls ASA əy ИРИ Ы 

gə els ӦЗ ов ә од 5 О sə sa xəs əs 
О) зд ӧз Дон ә Sə 058 ҝҹә əə) Жон 

ә2)63, olu sə AS, әда Qu səl LA ох ә əst 
ә dz gəli $ DƏS əə lV S taaşoə səy əl жом 502) 

зан Səsə ləl əəə məməli, oo * ӧзәјә 5 Ст 

әд уз аз ЗД əya AS əvə ЈА (b, oma 

S 05 əəə İİ Елә ӧз, A ә әјәҝ̆ azə СА Је, 3 

гә МК ик. КИ 

әнд 
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5. ә әд = Ы әм сәнә - ül ul 2) 

ӧд 5) Је вә вә ам ҸӘ ə ə Xəzəl — 

ötər ə əl səslə sələ 5 3, бә, 4 sy cal ol xüs, 

албан uş səl ələş sala ә ӦЗ ОЗ siklə 
әз ol b əkə all səli әда sə 6 вәд sla әда Дәаа 

os, Siz Gr-əə eyl әз диз əz вәф xs all az yu 
ии Kö 2 5 Ы о ЈР. asələ sel 540 

Ələ ЕДӘР ə бӱ 9 yəkə 2) xr. 2 “AU səylə 

Хал кәз ада sezə əl әла ə asla zədə 

ә әв ӧлә ол Sə ДА ə özək дә әд 

бак Л, ДӘ ək, АД Ја bss ula Х.Б adə 
ада əz A ə a уз) ДӘ As дә 39, 3 

әәә мә TE ə ак аз, 
ОД ЈА a əə Zə aa ə ӧд səli ба до әд 
Хана səl дәнә sə di sə,S Sizi oz gel os clə eli 

da a 5 фи evə Лә 

ә ла əl all Сам SAVƏ s кӧлә УА ədə 

VƏRuR a isək Əl s də ə də om 31 gə 38 БАДӘ 

ОВ ləl Ж вәдә абунә ә сун Oxz yaz cəb 6 şət 
5 амар 313 isə, ӧлә 28 omba ахы 033 22 “x 

A 

iLə 
lo 

Lk ə, 

n 

Зар МА о 083, 22 Yə КР ЛЛ 

“əl, Gözə səy ləl x ЕА сә 62 əs İSA 2 gəl әд A 

ə 2ə 5 lz sə ба ə SA əl зә mali ӧд 

Һә ед әәә За AL sezə esl да дә 30 сад ri 
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xol ә ҝә дәбә) Әкиз ələmə 467 ər, yn. .— “ə 25 ze 

yilə şi$ Зд О a ə əb дәрә c” ҝәзә ахД әдә o üə çi . 

pər A a yal əm gəzə dəə əzə səsdə) yə sə 3 S sə, ve 

ə yal) ЗАЛ, УД ӱмдә ə, al бәм ДӘв dəs 

Гә QAM zə од Әз аһа Lə хә gəl dişə adan бан 
Вәзи он 75 ə əə vədə Gu yə ə sə 5 ədə ə 

ӧзӱ oll 47 дә 3 иә ge Siz xov dum də əə Вонм лл 

ии дәбә) дә әд şə бӧјк azad ӧн əəə АР ey 
ила o — дәни ә gə СБ ÇA 

el s 246 ДӘ yad Да (О азад LƏL A AS 

жәоздәб бомба ə, oğul 

cv əkə səl 

бӱ s yə дәк Мә cəb ов вәз ol әәддд, | 
os) ОК edil Де Сәд әд Ја ә Дәф әда бә СА ән $ 
Gilə ol oil s dəlib 2223 ДӘ дӧ dəb səs SAPdəL a 

Zə 4 ӧз да sala ә səs Н əql ӦЛӘ ələl 343 

4 dəl öl eləsə esə ə səli gəda аб səl 1 səl 

case бәм öyə) ŞAR $ səlib cək ОЗ əx zül јӱз о 

Al Su, сәда ayi ləl gəzə ə бә səl ЈӘӘ Јәзд di dl s 
ulus, Al Siz әс едД 12.41 0 ам зд л 

os Ж ә Də ə Әлдә vəl ад də 5, 993 5 Gər əl “ə Y 

Әһәд ələ səl) a мә Дәдә 2435 sab $ əya zə ex 

Мәдә Зод 63 ds sal sə ə вәд ƏSA əst 
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“ə Sİ səl 

2 Əllə 4 Л, әәә 5 5 əli 4421 zə sə ə 

иб, Әф əə əl ol овб əl gə əəə ə İS əbə = 
- ələl 3 ә “zə s Ӧн gəl QAS, ода oslələ 

азда евдә oy əlil ə Ди ан ә ЛА İZ Az m, 

özək cəd 4У dz аз əs ə ələl ӧзәји gəl ӧз) ул 

— 

39 OR suz ə cəl СӘ yelə | дә гәдә сәдди ән “ 

əs ele, s) әј ет зә кә 2 ә Ыо- os 

dəb 64 Јӱз — ид -- ди уда вә ән ә 

әзән дӧл əs m elle Д кы ки mali x əə 

—. vin quşu aydaa кк 
| — səsi əə əl r x 

ə Ə əl 815 nər" ol SA cə 

əyə әҝ̆ ак ?. О lələ sala as, götə kələ 

“ə ə aş ə sə əə əl ҝә сдә GƏ дәм kə Рә 

ә Әәә бӱ sə Ја јә од BL s zəy 46 едә 

S деди esə ОД yyə məə al qələ yib is 590 Оз једи 

оузајын ool əst So ls, a əzə Şə ә52202 

әәә öyrə әдәни бә нән sə SS. dəl $ ,-İə rə” 

o 

ə ə ə al 

— 

T 

və 

Ы 

о — mx —-–=С̧с̧ 

О əvə) Susa 2? Сад ДӘ də rəsi ан TU 
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әд5 =3, 3 ә са “zədə СА ӧд oxll 1, ж0Д - GƏ sö Yo 

“alan azə (ЫВ TT ə a üsdə 3 dz һә 38. 2 1 

və Məl səl ДА ка ад A asa Ад дә ту 

ә TER ə лаз тәзә уда 

ədə ҝә ә ә sək LAL Şə a, aa” од ol s вәд тл 
Әб ев ох. sələ aşa oa ДЖ уб ələl oli sla 

oğ 8 д oMİ xə AYə sul Сб də AL, dəf. 
С.А, ЕА СЕ is Bəs əz әјә ox ə səla әи 

ә жазәһ Аза səl ДА asa EA zə əki əə ад sr 

“63 2209 əə iy ə Рә sır sis "şə ə 5 

2,5 sarayı 4562 sə, ә Әзәлә ӧлә ад əzə ә TT 

2510) los, Ад) Мәдә Мән ДӘ s әз) 

ӧздһкә Həb, DÖL ВӘ дә,хӱ. Ӧд әз) x əsə, Gə bi “= 

şəh kəs əluəəb gələnək әлә MA дә rə 
Су аб sərən vəli ə əbi ə sə əl әәә 
әдәд ә дәмә 56, әәә ан 3 ə Мәтл 

дәбә, məzi ДӘд лу Зән Au. — ж Aa anla AY 

вә бә 3 ələl yə мән əəə 253 əşi 3, ох? 

әз Дж дә gələ ок ASA üz, gə һәд Gb 9 ŞA 

илә zl ə *ДӘЛ 25 ə s s. Олә иә əə ələ ə va 

63) dəsi хә cərə öz = M ədl dözə әј ӧлә ә ә дә £. 

дӱ 4:52 5450 “ə Lə 
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ВС Nİ | 30. “Sİ, Дуа ә Ы dlə әјә özlə GA £ 

һаа alı Gəl əla x əsə о 

54 .... de дај ..... -. иә оз Су бә Л 

ФРАНК sə S dA. ölə Sözə сәд "laz ləl 

omə) дә әәә aşa Aaa əəə sn Tə — Мм ан У 

x oədl iLə idi ə ə Aa sis 

зд фә sə ə ilən ә əl ola os ol, Ох .. C ә" 

ДЖ ба дәнә gal бә ДӘ Sə ək “3 özəl səy 

Сәд, аб, pə x Әф јәс ә AS, əzə дӧ aməd, 

ӧдә Азәтад də. Ртл = 

дәм әд, “səyi 0 gül Даба од AS as Ли s 

pəri yə sal dB yə ər rə səs səmi əsəb ayəsi səmi ir 

AL ə САЛӘ ӧз -дә јәју,ә 

Һә leds ÜL Ех € cə Дад әд AA s daŞas zə 

cp” 

ӧн ӘЛ де qil Q ох “ələ TT” dm ola om S зәдә о 

ијә әла ә o ai 

ӧз әда dii sə 
ӧндә ək ДА 53 əli göz ад əəə isi eylə ә Му 
1.0 olu də So so Və sə əə ә 

бад $A 2 sə ән ха Жӧзәа. Ы? јин A 

nə 2) Əb) ya R... бә yə Лә əə? дҝ s 2 

las esl ön osl elli $ iv kə dət $ təli е= зи зә R 

ӧдә, ə pə s sene gə ӧхут бәлә с̧әф səylə ə Tİ 

Ыјә OF ə sər) 245 dz ә зә) x sayalı səlli од Tİ 
cc2 
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ӧз әда бә 5 ХДә ән БЕРД: иб yes V 

Ҝӧл səli dle aaz бу ва әзл ә әд Бә дә 

xüsu МВ sə s 35 

әда әл asr ада auşə yəsi A, aslı Qadı SA 
һәб haza boza a aaa a Ди diş алә zə siz 4t 

ЕА ә әз ааа a xa АЛ ба sor OS ar. 

дә əəə od gəti k əzəl ДӘ 55 дә ə əə əsin 

ӦЗ Ж дәб әнә зи, бәм ӧха 4459 o05 n 

gəl ƏSİ, adaşı ŞəSS ан sd ədil ӧдә ә ələ дәмә = 
ХУДУ 4252 las əzə ur ә хи дӧ дә ма .. 

.——...... uu... = aşı all бе yelə, TA 
64 Bu x yədə ДА) sər lən әбд да Саз gs ә Susan 10 

из Zəbi ə 3, Әәә aş ə 22 s .— ӧмә 

ə ot a SUİ pi ala sə SS Sİ səma s o əə şəs s TÜ 

с Вә ƏŞ A oo 432 5 дә əli ӧз osa) –“ (52 5.6 039 ə 

VAL S LE əl ен gən бәлә ni ә ə əə x ROL вә 38 TY 
Аба x k,əs döl əz Sb Дәб a дә ələl TA 

мәдә ада ЕР AA ə  əlaəl sexə 
ayə səl səli səb зад ә әда ә si gə, Ta 

ə о 

Әәә Siz im əə gəm 5 s дуд9 3 gə üzlə 

SƏR ə ..-— 5... 
07. ea 5, әз Oz вә yə Ы Дбәр сәј ә Zəy ZƏ оз 

| г 
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ə 

Çə dəb adal Gül nəl sələ R də o” gan dəə öd 

ә bli ЈЕЗ, мәдән ДА cə x $s, dal əl кӧз 

S ASU əsə, əb алә әјә ӦҸА sul SAA ба жоз4 

“Al ə ЈК әд оз ә) go St əyəyl де Јол 

sələ səl сәјә С̧ад sədi Aq İSS ин sə Sİ ə 

Әла oll çə 02 2= Q кб ад, Aaa 

“ŞAL ән azan дә bii, он cal dola Фә sə 
дәб Да Ӧз 82 ҝӱзл əə coş Soylu бә 6 

ола уда О әд səmə, 3 ә ӦӘӘ ə ə 
AA gəl sal о Sə бә 5 Şə səl S o ə 
ӦӦә әдәдә qm şərə зә SET 19 əə də 

Ka ə A əəə 

dəl oy Şəki os, dz əəə sə səm ОД AA иә ak 

xx zali 

vəs Аб од ə sədi $ zə Хали ди 4 

Q əə ә .. gal ü Aİ o ӧлә 4 ә әд 98 2295 

2620 аб әј Al Ҝәз дә? ӧлә ək yelə ələl 29 һәја 

ев, = хас 01. 2184 БЫ̇-д 

— = — . 
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Оу 
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lo 
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ӧл, әсәр ə VET дә ә-ӦЗҝ dərən бәјә н-ӱу də... 

вәд ələl əs GÖZ al sə Сәд 

əə çəkə о од Јег —. 4” ə e-ə M 

dəx öyə səla az ва) . ЫОХЗӘА əə çə Сәдат 

Gəz *Ад уд ә ДӘ dərə ә 4. “д-нан дә зәдә Ы 
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даҝ̆ Си əə yal az Y 

ИКӘН 

3 məli gəz yəsi 2 əS A Şə əə бадә ti 

әд Sə x əyilə 2 a ə ai 

Siz aa ә, оз ә adlı uz o сдә ӧмузуҸ əs 
oli eyilib For .. Ки | 

5-6 zə ələl Саб sə, ә, dy yəyə dək omə 48 

22 452. zərə, Yə əə . Уз 

x дӧ $ 

oxı A ӘРә2) esi идә 5 S zs s ја ul 

“Das Səsə çöl изһ АК ӘЛ ayə 35 S Gə dəl le 

2 sədə oa од ə Saz ДИ us олн 444 ee 
әз дә x yey ləl һә a bəbə 624) 3 ol 4 ә əəə İY 

Gö Dəm əsə 1 ҝәфи ӧдә  Дӧеделәҹ 

вә сәсә нә лн ДВД Şu Лә дә sə əb ӘЛА 

= om əə 416 5 ə x o “= vl о24Д? R 

SE уд Ol дә ə “LT çə zə 4 kı“ vəsə? bəl dər Y 

әәә Әв sul ds Ül S” məş dek ОВ dət eli дк n 

ЈА О2ДР Әдә сал Ада д дә си Да 2 S mə дә İT 

= Ар ад 30 di gəli дә S вәд) ЈА ах Х, Ат 

дәдә әв оәдә əl S 2-2 ЫД ә” Ti. 

—” дәдә Gələ səlis ӧ РС xəlil gəli ro 

2 S Sə ӧдем də 5) ə Tər лы y 

yə dəb əli gəlsə də ə dəli 
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Sə Жобәд аза (6 ət x Ass ӧдә әјә (də 46 “ 

4 ә Әә әз. əbə: əəə ОЛДУ 9 digə ә sə 

S ə кәндә əə бәһ ЛА 

ӧз ӧдә a) esə S səl lz sə 

ör zəyələl ә, Şaul, Ессе ә, ӧз. Ӧлән 

Даз ДӘ əəə ун z,ə$ АР gilis әд вк2Р әд — T 

мә ӧз S səli əs əd ƏS Лә əəən аддан 
Жӧә zdi ə m özəl oil зд һәд ӧдә yə yəsi Ty 

ӧлә gəl әс öy səl S od ə, səsə S pə 2 Tv 

x əə ALL акы а əə Дад бә alə zə ri 

ала al xalı AL A 624 тә 

ә әда Лаләли AL siz ad əə şə oll Qa О ЈОЛ 
İ ДА | a a əl 

2 də əəə Әјәмә әв ә Al o ça sü, әд ayə ЈИ ӧдәмә TY 

a gələLə A, cəsi дә дә gəlib, ахан ин dəəə 

Аки 

Sizə лр ох 25, ЕҺС и ӦЗ јс) ӦЗ ЕДА Us 

ӦЗ ә ДӘ дә сӱд S әјә ou ЈА əs 3 də ds əsəs 
ә AZƏ AQ әәә САРЫ) дӧ, yar 21 ə x a20$ ol od, 

ex.) сәји әд аз əs m. Си ədə 5 9 251 әд Az əəə 

x ə S əzmi 2 ОхД əl, Ел әј) x д  И 

әла S ye yeli ər ) ә гәдә ə All 4 sələ ан “дӧ Сәәд әл 

ӧд јә (АЗ аул os, низә СД dəyi, әдәд A, disə 

= — — 

ек 

o 
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2.4 toyla, 

сәҹ əbədi das зә јӧнә јә Мә a) dəs VM 

x əst ox 
vəv ərə ə 

s S səhəsi göy əyilə ӱд, Дӱз, dayəsi Сазда | 
ə едә “da ав О дәнә sə alikiə әд ә T 

ə mik əə S əəə əəə BL əə, бе q 
ЕР gədə os yə əsəd də Se ko ТДИ 

əəə SUS ge şə ds esl lm şə әјә $ A, dəb, 

әкиб: КИ yələr дәбә oşll дәдә Дәдә o 

ә о әдән ФА Һәбәд ода зә 022 ОЗ ə ə $” 4 

əsil гә ајы “ə бә У 

ӧз с 6 9.әХ all s ох 9 әј 61 a. А 

Әәә ДӘ ДӘ 5 $ s), 4, ӧз аб sli Əla 

sələ Әз qala Аӱ öyə, oəiəə “ә 022 ob ә 4 

s doll әда ələ sə adi (bəl 527 схә Ж065 4, 

алә esl o AA ə 3 O şəədələ ə әзми 233 sl 

ə. АК ИДИ a Ga ləş alə ələ Azə, 3 AM бә- 

Səy 2 Жан аб ә с öy" ü о= Sə oral Ses Şə и 

ləb “əŞyyy ӱд, во- ÜL yə əs 50) ayə ə “Rəs ə 

közə 

әдәд лә сәд әр ӦЗ8 бы у oğ ə əə 52 ədədlə r 

əkmə дәб, = SAQ. sadi 439 A a A ik 
"liya әһв 1 $ yə aa yy al Ли Göyə 

dək, də ələ дә, да, s Суз 4, Öx2ə6 bə x yələl lo 



m кә зи 2.Л 

ələ 

x əsl (ə Ai длы. əla əm дә) әд 

ds | 55 r rr eu ра 2213) bz” Ыд 

әла il usda ах ə 35 Sİ ə da да, 

Әәә 6, дәб adl şə gə 4 лдә “özi sikis 
дәкид ки “ә bağış Ки 

sozlə əz V yəslə dəb AÇ, ә Бӱ də о də xə ALA 

eöpəylLasl ну јәзвМә јән 3 əəə əə фә də ә) девдӘ) Cə əə 

pəs asələ ələ əllə erz, AL da r $ ə 4, 

o və — 

mə gə isə Şədlyə ә oya ə ОЛА ә ozəl Si x ly 

ALL ərz də 4 жд ə... də ӱл 

фәда ә ə. од кә -. Олд da 4 

ol gəl əə Lə Даба oil su азад oz Ai, 

Q *о-Дә 4634, 2. ДИ, ül əm САФ 3 165 оз 

sesi уУ un ..—.—.. Fal də a фр ләҝ ӧ23, 2 

вә әз x dı — дә ка гу 5 yel ə 032) әд 

* 4. Кети 

ә лу. Саја (ә 6 əl, 1 dəə, das зә . üzə ҝ 

Ад. | дејә дәнә LA оз зд ДА А Ж дәнә хә он "” özlə 14 

Јә ӘЗИ Qə RA, S oy ОЗ ə də ak lo 

AA Ag Lə ə ə si Сд x ə Дал ә ә (5222 д Vi 

УД əəə sal səyə (О gə Л, ЈР Ја ga sə әзл İy 

Göl ləysə mu... elə əə üzel ә gə o yax? әәә) 2 



41 О uz ala, 

дәф ә yel üz 45 ZA sə əya də əə /мҝ̆ЛА вдә 

Сд İsə әд əzə ис ə Как esə 35 әд) zə esə iy 

497) asəll İsə AS, вә gə ət db Öl zəl 4 ЈА Ж 

— (хә нд әзәм АЛ Вә Ака ДӘ ә ә gəl " 

ЕР) Tr 6, Əzələ ка dl a. h 

ИЛ 



О və әда A. 

ə ma ə əsə Ы a 3 2-0 05 ay üs ÜL işə 

xə БА ДА, gələ ali ӧдә Ад MY 

2: 2 ə ДАХИЛ 

“SƏLA sə əəə, 86, əbə iə "1 (AL) yu əəən 

Əm әз əə) S dei s sək Lə əl од ək 2- 
ӧлә 5, dəm — ozü Gölə ОЈ 00 ə ак әбу (53 

yaydan ДЕЈ R AC əə Am ДӘ zə yəslə фо 

olu ost a gə üə 4352) = дәмә ool 335 би ə yə 
x A əə ə ,ləəyələi şi = $ 436 yə, əs 

əya 4 јә с̧иоду Јан vəl zə ӧз әзиз дә 23 доҹ 

ӧл 560, әбу әәә әлә Јал LA иә 

ӧәбәә5, Əəə иә илә мә əmə səl əə ə .—. 

222 ӧл £- ӧз 53 Əzələ AS cəyə ə Дӧзза Sl x uu 

ÇALA pəkilə 6 asl ok əyə səylə ASİ 

2. 255. ә 

ӧз gə (әәә Әк ozə 20) Сәмәдә әд Əəə әәә gözə 

Ми sal si бӱ лдә зә ба ЈА зи Дӧһа 

оз Лә ə cil .. 55 дәбә ар di 34 Ööə 

Кӧмәк ијә тб $ ölək və Ӧ555 ој sə дӧ ә әәә 

әз Оз дәдә Си, Ӧд əsə ə Azə 

әз səsi əsə oyat x zə və sə əzə üz ӧд 
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əyə ə x yod alası АЛ АД 5 ələ əə dəə əy 



ХЫ әдәд 

Us. s Лә) əs esə GAL əldə zı ə nəə gə ol 

a Ддӧ 384 sazi 13) 
oz OHAS gr gə vələl üzə 3 zəli РС 
oə alla $ aş ilə A ад xo əəə sə Об 29) öl 

məşsə јә 5 аб Ül ə öəəli ala aşya ОД ədu of b 
özlə ldi, s əzizlə öz *022 əəə ə AİR да әз çə yə du ох Vəə 

ӧд ода елә бад, kö “İL o $ әдеә ez x 

əəə бун a pəs) ox) Әәә ӧзу ЛЛ oa 2 A ALM Ы әв 

234 ox 35 ab ƏS dər дәдә Ји әзл әз səli s 
sök) dB das ок ЗА ƏS Ы ә (О анан 
ә A, Gəmi əəə ва ОД ән də ӧз: әјә 6, 

ә әлә 224) dəl $ ə dıl Од əla 36 ssa 

әәә ндә 63 söyə i sli gözələ 16 b зә Ја rr 

AL ал əə ai yə sə gələsi 54) sal ДӘ 40 zə 

оф. Мәзда ds баја әд ob Бб əəə sal əlkə səl Tt 
bu бӧјк xə оз ол üə Суз nl ӧж oda db ri 

ждә Şən ə әлә ә Şəmsə ФА әзаб лад 
Жава јә 6 ə Əs əə ə 008 Əl os ol ə Sə, Yöyə 

ə rs 

“lz sab аз ӧмә 3 dı, dal yz gə, dələ unu. 

Ел әд sədalı sə valin gə аб За ә əd səyi 

x ə Ms ә дл, Сузәәә Şİ ӧз Ејн 4 4 

Жӱл ә Әлә 3 3 sələ DİS) əsil Аз, 34.4 Su £ 



GeəLə — R Сӧзә . 

аҝ̆ 

әсмә ə (xl, с ЕТА РЛСРЛии 

A ә ав ə əsil sul əzə mə 95” sə rək сәј Әдән Ј48ә r 

ур dl ә РЕА ӧд. y 

54 əə. о alə ək Siya ајә Да 
... cay ə ss, ә al фала 

557 selik. 6 ды. 65 a z2- $x, ЗА o 

Кмдә yal sla 4 ӧлә Феодал, 
ә ez pə ә Sa, Адвәф бә адыда 

22 Bəs sələ s AA sa say ds бол oz 65 ——. 

јә S әлан ан 22 Јӱздә 4 23.51 А 

- әмәл Мән də əssə 41) ən ə ə 

ə da yilə азб од) 9-22 ool abla dör, 9 4 

R oa ə3ə әјә од дән Дәб səm la Аб ə zəri 

Ед sar səyi İLA üzə yaz yaln ЗД əy, АЗ 
AA 3) 63 ДА Мә әәә om səl əd sa, yə вә 

—Ы5 Ј, жвмд Asa Əbi si әәә әзл ә sadə o” ir 

дл $ 6 вәд 6 иә Ал ә ay $ ам 

"с 



ддо V ola, ҝӧ 

ын итини əə ә ки | 

əsə ST isi = әд иә 5928 9341 ӧн sə ... TL 

gə Size x yəyə ааа səl Садә a. 2 To 

ayə əə ӘДә ан ДӘ ayə oa bie бәм 104 səli 

vəv esə) 

әда Дак 5533 sz Aa əsə 42 | 

“əkə оз 6-3, a ze yə saluşləs, од 5 r 

ол Ӧз ба ды о ааВ нјз онә Лв, gölə, Х 

Əəələb ЗА дәк sin s GM əs БӘӘ Мә 3 ə 5 

ж јә əl Гә" əbu əz әј S ABU Gb omə, ҝәз ҝә (şm 

сә ә 254 вә Дәр зи ӘЗ ә әд) 3 a, би 6 

ələ вәд дә əə ма Сд sla xal dəbə 

Əəə əx əəə) ДәкӘ озмлә gü vəl ls? ço uşəla div 
илә дә sə gU ə, Ајә də x - 

Eye gəbə Д вә 6 дәх “Şİ ад e oral yən Sə 

кәл ӧмә ед ҝә әәә ДӘ, gələ xə А 
əsə əl İsə әзл Ади МА аб alə 

dlə 3 ә s AŞ, SE yə yi səsə yel sə SÖ-əylə 

ӧздӘәәз yolar фә 5 кб məl su ŞS əz, ek 

“зәнән əə gaza al 420 
әәә хедоә Ass Spa ə közə sələ s əyi | 

— . 



Тазә Ҹу ХЫ 

О əldə m əs $ oş33 дм 2 dlə, (as ВӘ бә зә јә о 

АИР АР al dy di 

Ј4Језәдев $ Əəə üə x биби 95 ə S yaği əs sisə 

əmi ДӘ јә оз x yaza o AS oll s $ Azə д4ә5 v 

ӧз ДӘМ 762 AL azə ә А əm АММА ә s 

әәә 623 әд ga әәә дә әдәдә А 

ə dik дес АД лн ә иб əl SUSA әлә ə 2 
ək мә ај СУ әда ә vəli gəl ән аб әм мә, 

ЈА ӧмә ән кә Ҹа ә ALAR sə əə spy | 
ӧз адан вәф АМ 5 ад iə əz ав ојаныб 
әл. Сәәд. әзән = Јај сә ДӘ 
ә ә әбәр Фа ини İr 
сәд гәзәб ӧдә gəz əxa a әв US o дә uz nədə 

ӧдә дән ozel A sə adla akula ə Дәб qil os$ iy 
İL ə vəli ЛӦаб Suz 53 хал dis kə” S asələ, iL 

S sək AL sola $ oxa од la cay dl lay səri b 
R yeəa Gö уд ələl од ll ga әәә ә ə rəli од 

kələ) Sas xü zə әзәл — səli ÜL s) əbi 

*ож4 - әјә —Е ol Dəm şələ ədl mən seda İy 

ти ОЛ ДИЛИ Ы ТИ gölə ә 20000 ДЕ Дизә 61 14 

rul ədəb is əl əşk Әл 006 ə 0 23 Mt 

dəə məsi ЛЛ, сәна es x Ma 5 ərk 

әд Јән əə варан sal əl dax ЛОЛ əə 

Spa A mələk məsə bəsi əə Siya gə оја oyan call П 



му o ələ, əfəl 

Әддә елә О дә Дәб ӧнә əə sə ə oll ә 
əla dəl мИИи Задә ҝәдә sl, әвәл 

0 0-05 АДА 6 52142 

özəl 

xə s əhə о ә9әз Ölə ӧз dəə вәз) gə 428 Y 

“LAS оаб zz S pək ə од) = daz ајы ə sə ЈА gözlə A 

yz Əə əə ə бә Бә лә ә i 

АЛ xəli əmi дәб dəə ətək gəz əsl ə yyə olla 
“ə Qəl ə ə os, ити s... 

Ы Ај ДӘ ЗА, mm ələ S a 
| әд әјә әли aq 

Av VS yə 49 sə 28 S zəli zə AS el ir 

од бу oğ əli и5.39, һаа дә ун О ә ди зә İç 

әда GİL sz (səl Ə ЈА sə Rə əmə əəə Әлә 2336 ik 

əyə pə 93 əy 8 məə ә, Лә 6 ə ə oll 2- uz 

Ӧн bə 422 2 ӦЗ әфбоҝ ӧлә дәб ə 3 əl b 

ит дӧлә SR ЛА ə yesə əlin gs əə, Д 

оз əli ələ әз Spa ə səmə əsi diləyə əsə ə” iy 
вәә АДА call A əl əə sa 
ələ 56, Gələ ab ili sul ад, 5 x. x дә  14 

“ələ әнә фак бә əzəli Ӧлкә би 

a yei Az disə 

dala solar gə də алә ə Sak. əhə 
dd 



Елә Sə Gu 

Лә ҝә Aa a R sə әз əə də əmi təlsə odlu 
ҝәтирә әр ŞOU бә ун 5-дә ola . 

ÜL ayə vələs әнә әлә oll ə a S b 
әхА јә ода Lə day nəd əsəs təli Sə əy 2 
ə əə ə... 

=— == 89.4 2. ӧз лә дәб ајә иб әнә дә он ә $ö дәдә sət 

ol ОРДА . əsə дә ДИЛИ 

ә 6 çı HİRA әнә ДА asr ЛА 

xə ӧз ДӘ Вә ан әд ДА Б дә A əə ua 

Urus dA 044, | də тәам ӧз. 65 4294, 

ә б вдә zə alə olu гәзәб ос $ xal 4. 

S вә) ә ДӘ кә вә әј gs, ДА әм Ох 

(ei cə) Са Məs әјәк Ҝәән 3 səl gəl Sos, olini 
Хас də ах (5 eq 3, sələ dı 5) мә О 

вә Sky, əla аһ сӱд кб oo Çə sag TT 

səslə ӧз səl д,з Mə 9 x. јә Оздә ә әәә Dözə 

ək әбдәә 

ӧд Ӧд 2 1 еда зә 26 6. Бәд 96 A vəzi tə Ен он 1 

вә 5... ə УД. Кен ә cəh ев Öl 
Ахи Аб ал ыл Мә əsə 5 86) x ya, əl Y 

— xə ai S yü ə iə or ə. a yəədil Әуалов v 

225 əbəd гә Ббы гәз dz: лај 

АС АД АКАД Saza s Sai 



GəL 65 Ölsə ərlə: 

əvə 

Əm əb зә oğ) gələ о məə dəb ə 

TT a ə ə öv) ölç eye səl Ə. бл 3 сда ozdləs 

Жӱл alə 3 дн Ӧлд ал 

adə Q 43 ӧд јә мә alı Q alo (öl) ја Gül сә бак 

— 

Ӧз ə dlə kəm ox Ба зд ма ad әзин дӧ ләзә 8 
кәз әәә sədi Јән од 65 мддә, Див. 

ә ама әз ə nə ei 92 9ə 98 də x yal, Asl alla .əl 

ӘЛ səyə  Жӧбде Һи ə dlə од узг gök öymə әзја АЗ 

ил 8:2 Жој AB ии әли ДӘ ә алг ә eyla, 
433 енән ә ма oz ик ӧз əə) ə - ә seli әәә dəb 

ӧдә Ал ула ҹӱтӱ ә да нә yl Дилә 

əə ə ə әјнәјд 4, özül əl EPABİBE Ge, дә 2 

əy əkə A Он ади Şə əə duş Бади 
a SAA, ə КСС УС ТЕЛ ses ЛЈЈЕР 

ду Sözə = Ји 695 ə Əə Adə üsləb ə sərt ərə 

“ ə *ҜС.4 ә 

— 

г 

ön $ bəl də ә a 03 səl әдән ola LA 2 səylə alə iv 
412 бә Ди $ pəşl О ik əkə ($ yə os əsə 45 ә5. |“ 

442 



o ндә, rə “A 

əəə Ə ləl әјјәфдбә Жӧӱскб, һәд УАВ 

ә ол 63 des vəzi səlsabə ölə "Üioəəzə S soxdu 

Ы. səri, — en öyə -. 7 5 ini üç 

зд — әт әәә - 2 ... ә: gilə 5 üş дӧ. ilə 2 

ll üə 7. elər , 2 ə ələ ə $ 28 x $ Л 

(633 дә x yyəllə yl iş ӦЗ сәнә 55 си sl dirə 

a ALƏ ye sz ə 3 боз ə sələ əməl ә 

бә, Sənə S oll әз sə сј- S əə 293" ələ əə 

nə... жоз-әд ә5 5, ДА 4 

ә x yelə els əllə зәдә 3, əsə $ əə 

веј Мә әнә аһ dai әд ə ə SUM 

3943 ou вә ар 2 05 s əzə səsə, Vəə 

x iyə ilə сәда ее 

кк əd ә рада ә әд ОД üzə он ” әбу 

әз Gəzi, * јә 9 оз $ yə ə ola ls Дан ој SA сәда 

Әмәл ә ə. мән озә (22 dan 

ie əkək ӧд езән ан бу gözələ еда 



Ур Ганда ҝ̆ 

ss. Фә, ба) Жабәјб 8 бә ә gəli, yesə ОДӘ A 

оз 46 6 , лл ar gəz од sə su ə 222 
“la ад мә О оз, (кв вәд Şə əsl sub Дәли 

de әда әдәд siy, ә as: дәф ölə alə iə 1. 

Az ада A m x ozu GÜL S lu gəzən 

əəə S 0, a зоб әнә dle əs ın 

КР əə Azə o aş, las od sə, 
gəti ә ӘУА, Јад s ə ҝ- Ар ә ələ “ Дәб T 

За olkə мәдә 8 özl özəl 45- Adə ə ДӘ ән 

Мәдәд as ӧз) səli döz xur eləsi, İş 

*АД əə old 3 64 мәдәдән ДӘ as, 8 24 
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V дәдә, r О: 

кб әла sl du ӧ од 24 0 дӱзә фә 
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вј86 5 ә od һа ҝӧ ви АС 2. | 
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ӧдәнмә бә Ла ДА la İS” ə aza db şə А 

әз Qəl, ələ ад ДА ӧдә s ok ym Gö əə ə," 
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oll ölək lz səslə Ai A 44, әјЗ ода оф $ 

Әһдә Сәба S 333) ə ə ӦӘ охда Ләл охДЕЈ 
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Gəl ga *јә 775: о ДЕ ИЛ. 

Alı 5 S ә sə sada aşıq 

(sms ӦЗ Şə O səl, keys dus ləb 34 Gədə sələ Tv 
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S om 33 ә ӧд нон UAL Ород 

1 Kay, 
Ала ДА ЈА QRA Gü Sə ale əc 
2 0 AU aaa s, ssl TE 
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Әәә Д ај Ол ад ә та Се ла, qəz 
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“AŞ ozəl 4 Kr gələ ə A $ cəəlik “əə кәз 3331 әлә 
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